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Wintertijd!  

Dat hebben die talrijke vogels uit het Hoge Noorden ook 

begrepen. Ze zoeken hier bij ons warmere oorden op om te 

overwinteren, zo ook in het grensoverschrijdend Rivierpark  

Maasvallei.   



Het Limburgs Landschap, de plaatselijke natuurvereniging,  

beheert er meer dan 2500 ha in een gebied dat rijk is aan unieke 

flora en fauna. Dankzij de werking van deze vereniging heeft het 

natuurgebied  een grotere biodiversiteit. Zo vindt de zeldzame 

grindwolfspin daar haar plekje.  

 

We wandelen die morgen in het natuurgebied Negenoord-

Kerkeweerd langs waterplassen die ontstonden door ontgrinding. 

Ze zijn in de winter altijd druk bevolkt door watervogels. 

Smienten overwinteren er in grote aantallen. Talloze steltlopers 

doen het daar goed, ook in de zomer. Er broeden verschillende 

koppels  ijsvogels. Allicht zien we sporen van bevers.  



Bij mist doemen silhouetten op van Gallowayrunderen en 

Konikpaarden. Ruigte, graslanden, ecologisch rijke oevers en 

wilgenbos vormen een mozaïeklandschap  dat een optimale kans  

kreeg om zich opnieuw te ontwikkelen tot ‘wilde natuur’. Het 

wordt dus een boeiende wandeling. 
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In de namiddag doen we in de buurt verschillende 

observatieplaatsen aan met de wagen. Onze gids is niemand 

minder dan Frans Verstraeten, de voorzitter van Limburgs 

Landschap. Wie hem kent weet dat hij de beste plekjes in de 

regio kent. 

 

 

                                  Uitzicht vanuit De Wissen  

                                           Frans Verstraeten 

We picknicken in het onlangs nieuw geopende natuurcentrum De 

Wissen in Dilsen-Stokkem, een natuurcentrum waar je ook 

terecht kan voor uitgebreide info over de streek. De Wissen is 

voortaan de hoofdtoegangspoort voor het Rivierpark Maasvallei. 

Het is een modern, opvallend gebouw, met veel glas en een 

uitkijkplatform bovenop het dak met een prachtig uitzicht.  

Voor wie iets minder in vogels is geïnteresseerd zijn er 

verschillende exposities te zien over de geschiedenis van de 

Maas, het landschap in de buurt en het mandenvlechten. Voor elk 

wat wils dus. 

 



 

 PRAKTISCH 
 

- Vervoer eigen wagens, kostendelend samenrijden mocht 

corona het toelaten. 1 euro per persoon per 20 km voor 

wie meerijdt. 

- Denk aan warme kledij, goede stapschoenen en breng 

verrekijker en picknick mee 

- Afspraak: 7.30u  Syntra, Hoge Kouter 1, Sint-Niklaas 

- Terug rond 19u. 

 

    

 INSCHRIJVEN 
 

Inschrijven: klik hier 

Je stort 5 euro (leden) of 8 euro (niet leden)op  

BE03 7350 4628 8384  van Natuurpunt Waasland Zuid 

Maximum aantal deelnemers 20    

 

                

 INFO 
    

christelstrybos@hotmail.com        052 46 00 58    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5s1pYY2jjY7pb_bR_vReewwhtN_0UPeqUgNoYzBMA7p84AQ/viewform
mailto:johan.vercauteren.npzw@gmail.com

