Zondag 7 november 2021
Natuur- en landschapswandeling
‘Mooie natuur in het mooiste dorp van Vlaanderen’

OUDE WEERD te Oud-Rekem (Lanaken)
Vertrek om 14.00 uur: parking ‘Colmonterveld’, kruispunt Populierenlaan/St.-Pieter (tegenover
Populierenlaan 3), Oud-Rekem

Vlakbij het mooiste dorp van Vlaanderen (Oud-Rekem) ligt aan de Zuid-Willemsvaart het middelgrote
natuurgebied Oude Weerd (29 ha). Je treft er nog enkele karakteristieke landschapselementen van het
Maasland aan: bloemrijke graslanden, houtkanten en hagen, poelen, natte ruigten, wilgenbos en een
hoogstamboomgaard.
Ongeveer een kwart van de Oude Weerd wordt door Natuurpunt beheerd als hooiland. De vochtige
graslanden ontstonden pas nadat de grindgaten opgevuld waren, maar bleven gespaard van verbossing.
Echte koekoeksbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem bepalen hier in het voorjaar het bloeiaspect.
Onbeheerde plekken met ruigtekruiden zijn belangrijk voor tal van insecten en vogels. Ze vinden er voedsel,
nestplaatsen en kunnen er schuilen. In de graslanden werden ondiepe poelen aangelegd met zacht
glooiende oever: belangrijk voor o.a. bruine kikker en kleine watersalamander. De meerkikker en de gewone
pad leggen hun eitjes niet in de poelen, maar in de grindplas. Ze verkiezen dieper water.
In en rondom de grindplas leeft een beverkoppel met hun jongen. Deze dieren vervullen een unieke rol in de
waterrijke natuur. Als houthakker zet de bever het landschap naar zijn hand. Knagend zorgt hij voor meer
openheid in de verboste oevers. Heel wat planten en dieren profiteren hiervan. In de rietkragen, struweel en
wilgenbos broeden jaarlijks heel wat vogelsoorten. De Oude Weerd is ook het ideaal leefgebied voor tal van
dag- en nachtvlinders, waaronder enkele zeldzame soorten zoals het boswitje en de wikke-uil.
Trek eropuit! Verneem meer over het gebied en het toegepaste natuurbeheer en kom oog in oog te staan
met een lieve ezel of ontdek er de sporen van bevers en dassen.
Gids: gids van Natuurpunt Lanaken
Denk aan gepaste kleding en stevig, waterdicht schoeisel.
Raadpleeg altijd onze website voor de laatste updates.
Iedereen welkom!
Gratis wandeling onder begeleiding van een natuurgids. Vooraf inschrijven is niet nodig.
De wandeling is niet geschikt voor rolwagens. Honden horen aan de leiband en op het wandelpad.

Organisatie en info: Natuur- en Milieucentrum Orchis, Perronstraat 1, 3740 Munsterbilzen-Bilzen
089 50 10 19 (kantooruren) of ernaorchis@gmail.com, www.orchisvzw.be
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