Dany Tielens

Wat kan je hier nog allemaal ontdekken ?

Op stap
In natuurgebied Negenoord - Kerkeweerd lopen vier
bewegwijzerde wandelroutes:
- Groene route (2,5 km) - rolstoelvriendelijk
- Gele route (3,2 km)
- Oranje route (7 km)
- Rode route (13,9 km)

Start wandelroutes: Parking Maascentrum De Wissen
Dilsen-Stokkem.
Stevige schoenen of laarzen zijn aangeraden. Honden
zijn welkom, maar steeds kort aangelijnd. Loslopende
honden veroorzaken stress bij het wild en de grazers

Konikpaarden (Foto: Limburgs Landschap)

Welkom in natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd
In natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd ontdek
je de kracht en waarde van de natuur. Jarenlang werd het gebied ontgrind. Die grondstoffen werden gedurende eeuwen aangevoerd en
afgezet door de Maas. Nu is het gebied opnieuw
ingericht en teruggegeven aan de natuur. Grote
grazers zorgen voor het beheer en laten je
genieten van een bloemen- en kruidenrijke
natuur. Bijna ‘oernatuur’...
In Negenoord-Kerkeweerd krijgt de natuur en
Maas opnieuw volop ruimte. Al struinend langs
de oever van de machtige rivier kan je dit met
eigen ogen zien. Brede kiezelbanken en een
kronkelende stroom geven een natuurlijk beeld
van wat deze rivier ooit aan ruimte had.
Tussen de winter- en de zomerdijk krijgt de
natuur de kans om zich volledig te ontplooien.
Het ganse jaar trekken de grindplassen heel wat
vogels aan. In het voorjaar en de zomer komen
ze in het natuurgebied broeden. In de winter
ontsnappen ze hier aan de koude elders.
Dit landschap staat garant voor een enorm
soortenpallet van dieren en planten.
Tijdens een stevige wandeling of uitkijkend
vanaf de unieke toren in het gebied kan je dit
alles aanschouwen.

De Negenoord-afvink-lijst

Visdief (Foto: Dany Tielens)

Bever (Foto: Peter Schirmer

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!

1. Lemen uitkijktoren
Je kan er niet naast kijken! Centraal in het gebied
staat een unieke uitkijktoren. Opgetrokken uit
leem. De korte klim geeft je een adembenemend
panorama als beloning.
2. Bever
Overal in het gebied kan je sporen zien van deze
grote knager. Dit is een goede plek om te komen
zoeken naar de bever. Heel vroeg of bij valavond
heb je kans om hier bevers te zien. Maar weet, je
moet heel veel geluk hebben. Want ze zijn zeer
schuw. Maar de gevelde of ‘beknaagde’ bomen
zijn ook al de moeite om te zien.

Ook gedreven door natuur? Word lid!
Metselbij (Foto: Kobe Janssen)

3. Maas
Wandel zeker eens tot aan de oevers van de
Maas. Deze rivier is de schepper van het
landschap dat je rond je kan ontdekken.
Limburgs Landschap geeft deze statige rivier hier
dan ook de ruimte die zij verdient. Brede oeverzones, stroomgeulen die door het water werden
uitgeschuurd en eilandjes waar vogels graag op
komen verpozen.
Zet je even neer en geniet!
Foto’s: Dany Tielens, Jean Vanhamel, Heleentje De Brauwer

Meer natuur in Limburg?!

Grasmus (Foto: Robert Croes)

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
van ons dan een leuk welkomstpakket met o.a.
een wandelbox en krijgt 4x per jaar ons ‘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

Lemen toren (Foto: André Vaesen)
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