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Water vol leven

In de Zig komen maar liefst 23 soorten
vis voor. De waterkwaliteit is behoorlijk
tot zeer goed. Beekprik, bermpje en
kleine modderkruiper zijn enkele van
de zeldzame gasten.
Ook in de libellengemeenschap
vertaalt de goede waterkwaliteit
zich in het voorkomen van heel wat
soorten. Bijvoorbeeld de opvallende
weidebeekjuffer. Deze juffers hebben
een voorkeur voor stromend water.
Je kan hen herkennen aan hun fel
gekleurde vleugels. Bij de mannetjes
is dat metaalblauw en bij de vrouwtjes
metaalgroen.
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Oude beemden

In het zuiden van natuurgebied de Zig
heeft Limburgs Landschap vzw enkele
oude wei- en hooilanden, ook wel
beemden genoemd, die verbost waren,
hersteld. Nu worden ze weer, net als
vroeger, op een zeer extensieve manier
beheerd zonder het gebruik van meststoffen. Hierdoor ontstaan bloemenrijke graslanden. Pinksterbloem, echte
koekoeksbloem, drie soorten boterbloemen en engelwortel zorgen er voor
een wisselend kleurenpallet dat bovendien ook vlinders aantrekt.
Op de grens van
Belgisch en Nederlands Limburg en
Noord-Brabant
ligt
Kempen~Broek, een grens-overschrijdend
landschap dat in zijn omgang uniek is voor
Vlaanderen en Nederland. Het strekt zich
uit over de gemeenten Bocholt, Bree,
Kinrooi en Maaseik, Cranendonck, Weert en
Nederweert.
In het afwisselende landschap stralen bos,
moeras, hooiland, beekvallei,… elk een
eigen sfeer uit. Via bewegwijzerde routes
kan je het gebied verkennen.
www.kempenbroek.eu

V.U.: Pierre Van Haelst, Acht Meilaan 23, 3680 Maaseik
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Op stap
In natuurgebied De Zig lopen twee bewegwijzerde
wandelroutes:
- Gele route (7,6 km)
- Rode route (9,7 km)

Welkom in natuurgebied De Zig
Ten westen van de weg Molenbeersel-Kinrooi
ligt natuurgebied De Zig. Het vijvergebied sluit
via de Abeek en de Lossing aan bij het Stamprooierbroek en ’t Hasselterbroek. In natuurgebied de Zig kan je al wandelend kennismaken
met de natuurpareltjes die het gebied rijk is.
Vanuit de vogelkijkhut geniet je van een prachtig zicht over de vijvers en waar het te nat onder je voeten wordt, wijzen knuppelpaden
je de weg.
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De Zig

Inspirerende vijvers en beken

Kinrooi

gedreven door n a t u u r

Ontstaan uit een moeras

De naam Zig heeft alles te maken met zegge, en dat ‘zegt’
veel over de aard van het gebied, want de meest soorten
zeggen (een soort gras) groeien op vochtige tot zeer natte
bodems.
De Zig vormde ooit samen met het Stamprooierbroek
en ‘t Hasselterbroek een groot water- en moerasgebied.
De Abeek stroomde er in een kom en was plaatselijk
wel een kilometer breed. Ook de natuurgebieden SintMaartensheide, De Luysen, Mariahof en Grootbroek, die
beheerd worden door Natuurpunt en het Agentschap voor
Natuur en Bos, behoorden tot datzelfde gebied.
Normaal gesproken wordt dood plantenmateriaal snel
afgebroken door de aanwezigheid van zuurstof en de
werking van bacteriën. Maar in de moerassen ontstond
veen door de langzame afbraak van plantenresten in
het water. Om de natte gronden te kunnen ontginnen
en daarmee voedseltekorten te bestrijden, moesten de
gemeenten het broek droogleggen. Daarvoor werd in
de 19de eeuw de Lossing, een fors afwateringskanaal,

Met de steun van

gegraven. De Lossing vormt grotendeels de noordgrens van
het gebied. Dwars door De Zig loopt de huidige Abeek.
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Nood aan brandstof

In de 19de eeuw begon men ook de eeuwenoude lagen
onverteerde plantenresten uit te graven. Die veengrond
werd in de Zig op grote schaal met de hand ontgonnen
en gedroogd om te gebruiken als turf. Die turf diende
als brandstof in de haard. Deze ontginning bepaalde hoe
de kern van de Zig er bij het begin van de 20ste eeuw
uit zag: een uitgediepte zone met acht vijvers tussen
Abeek en Lossing.
In de jaren ’50 werden deze vijvers afgelaten en grote delen
beplant met populier en naaldhout.
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Moerasherstel

De Zig was ooit een van de drie bekende vindplaatsen
van lange zonnedauw, een inheems vleesetend plantje
dat groeit op veengrond in België. Zonder het open water
van vijvers hield ook de visarend het voor bekeken. Door
het Europese Life- project kon Limburgs Landschap vzw
gronden tussen de Abeek en de Lossing aankopen, werden
stuwen geplaatst en kreeg het gebied een totaal nieuwe
look. De eentonige populierenaanplant week voor open
waterpartijen, moeras en moerasbos met wilgen.
Vanuit de vogelkijkhut kan je nu heerlijk genieten van
onder andere het gefladder van de dodaars en het gefluit
van de kleine karrekiet.

Deze vertrekken aan de parking in de Doorslagstraat in Kinrooi. Stevige schoenen of laarzen zijn
aangeraden. Honden zijn welkom, maar steeds kort
aangelijnd. Loslopende honden veroorzaken stress bij
de vogels en dieren in het gebied.

Meer natuur in Limburg?!
Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw wil
zoveel mogelijk Limburgse natuur behouden voor
de toekomst. Dit doen we door de aankoop en het
aangepast beheren van gebieden.
We beschermen niet enkel wat rest, maar herstellen
ook wat verloren ging en ontwikkelen nieuwe natuur.
Door rekening te houden met de draagkracht van de
natuur, zijn niet alle plekjes even toegankelijk, maar
krijgen ze zo wel de kans om zich te ontwikkelen!
Draag jouw steentje bij voor natuurgebied De Zig met
een gift op rekening IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC
- KREDBEBB en vermeld ’Gift De Zig’. Bij elke gift vanaf
40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Ook gedreven door natuur? Word lid!
Dat kan al door 15 euro (20 euro voor Nederland)
over te schrijven op rekeningnummer BE 28 4564
0220 0120 van Limburgs Landschap vzw. Je ontvangt
een leuk welkomstpakket en krijgt viermaal per jaar
‘Limburgs Landschap magazine’ in je bus. Als lid neem
je gratis deel aan alle wandelingen en krijg je korting
op bepaalde activiteiten, cursussen of producten.
Voor meer info:

www.limburgs-landschap.be

Foto’s: Veerle Cielen, Benny Odeur, Frans Keyers en Jean Van Hamel
Tweede editie, druk 2018.
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