
Stap & Ontmoet – Gosa Regio Maaseik  

Donderdag 25-02-2021. Start stipt 13.30 u 

Einde wandeling 16.00u 

 

Ook tijdens de Corona-pandemie blijft bewegen toegelaten en zelfs aangeraden. Frisse lucht, ontspanning, op 
ontdekking in de natuur… De voordelen zijn gekend en de risico’s op besmetting nihil. Daarom biedt Gosa iedere 

maand een wandeling. Indien een groepswandeling op 25-02 niet mag zullen we aan de ingeschrevenen de 
wandelroute mailen zodat ieder in zijn bubbel de wandeling op een zelf gekozen moment kan doen! 

We starten in 2021 op donderdag 25 februari met een  

Lange Wandeling in natuurgebied Bergerven te Neeroeteren, 9 km (kleur rood) 

Of… 

Aangepaste Wandeling in natuurgebied Bergerven te Neeroeteren, 7 km (rustig tempo) (kleur blauw) 

 
Natuur onder constructie 

Tussen 2007 en 2010 werd natuurgebied Bergerven ingericht. Door dit natuurinrichtingsproject werd de 

natuurwaarde van het gebied nog verhoogd. Zo werd ruimte gemaakt voor boomrijke natte en droge heidevelden, 

heischrale graslanden en (brem)struwelen. Opvallende planten zijn nu al rode dopheide en drijvende 

waterweegbree. Langs het noordelijke deel van de grootste plas werden landtongen en ondiepe zones gecreëerd. 

Een ideaal biotoop voor amfibieën. 

Dat Bergerven het goed doet wat vogels betreft, blijkt uit de uitgebreide inventarisatielijst (met o.a. steltlopers, 

grondeleenden en duikeenden). Zelf kan je naar vogels turen vanuit de vogelkijkhut. 

En de extraatjes zoals de oeverzwaluwenwand en een kunstnest voor de visarend zullen die rijkdom alleen maar ten 

goede komen. 

Het open landschap van natuurgebied Bergerven proberen we te verzekeren door extensieve begrazing met 

Galloway runderen en Konikpaarden, maai- en hakhoutbeheer.  

‘s Winters kan het er betoverend mooi uitzien in natuurgebied Bergerven. Via de wandelpaden kan je het gebied 

ontdekken. Vergeet zeker niet eens langs de uitkijkheuvel te wandelen, vanwaar je een verrassend zicht hebt over de 

waterplassen! 
 
  

Onze begeleiders zijn de leden van Gezinsbond 
afdeling Neeroeteren olv Lambert Ramaekers 

 

 Vertrekplaats: Parking Ketelstraat  (einde) te 3680 

Neeroeteren 

 

              Voorzie gemakkelijk, stevig schoeisel en kleding aangepast aan ’ t weer! 

Inschrijven is noodzakelijk, schrijf je vóór 20 februari in en geef het aantal deelnemers alsmede de gekozen 

wandelafstand door aan Claessens Anne Marie claessensannemarie@gmail.com   of Tel. 0478/99 99 97  

Luk Remans       

Voorzitter GOSA gewest Maaseik    

mailto:claessensannemarie@gmail.com

