Wandeling Negenoord Stokkem

Plaats: Maaspark De Wissen, Maaspark , 3650 Stokkem (volg de bruine bordjes)
Datum: donderdag 21 september 2017.
Samenkomst: Op de parking aan de Wissen . We vertrekken stipt om 13h30!!!
Kostprijs: wandeling: gratis; eventueel bezoek aan het museum: 3€.
Beste COPD-er en familieleden.
Natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd (Dilsen-Stokkem) was ooit een grindwinningsgebied. Nu is

het een van de vele natuurgebieden die zowel langs Belgische als langs Nederlandse zijde
van de Grensmaas zijn ingericht.
Oog in oog met de natuur
In natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd zorgen de Konikpaarden en Galloway runderen
jaarrond voor het beheer. Zij zorgen dat er een mozaiëkstructuur ontstaat met open plekken, bloemenrijke ruigtes en bosjes. Sinds kort helpt ook de bever een tandje mee. Door dat
‘vreetwerk’ en de aanvoer van kalkrijk grind en zaden uit het zuiden, vind je in NegenoordKerkeweerd bloemen en planten terug die je elders in Limburg (behalve de Maasgebieden)
bijna niet terugvindt.
Heb je zin om dit gebied te ontdekken kom dan op donderdag 21 september mee wandelen.
De vlakke wandeling is ongeveer 3 kilometer lang. Een ervaren gids vertelt je meer over dit
unieke project. Regelmatig wordt er even halt gehouden voor een woordje uitleg zodat er
voldoende gerust (op adem komen) kan worden. Wandelschoenen zijn een pluspunt.
Nadien kan er in het maascentrum De Wissen een tentoonstelling bezocht worden .
Hier kom je alles te weten over de Maas, zijn uiterwaarden (=het gebied tussen rivier en winterdijk)
en de lokale vlechtkunst. Aan de hand van foto’s en een film wordt je het verhaal verteld van de
Maas. In de kelder draait alles om de mandenmakerij. En natuurlijk kan er ook een pint (of koffie)
gedronken worden.
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Routebeschrijving

Komende vanuit Genk of vanaf de autoweg E314 neemt u afrit 32 Genk Oost en volgt u
de N75 richting Dilsen-Stokkem (afstand16 km). Op het kruispunt met de N78 (rotonde Dilsen-Stokkem) rijdt u rechts af. Na 1 km (rode verkeerslicht) slaat u links in richting Stokkem.
Na ongeveer 1 km draait u links in en volgt u de bruine borden “De Wissen” (zie foto onder).
Komende vanuit Maaseik of Lanaken volgt u de N78. Aan het kruispunt van de N78 met de
Dorpsstraat in Lanklaar (rode verkeerslicht) slaat u af in de richting van Stokkem. Na ongeveer 1 km draait u links in en volgt u de bruine borden “De Wissen” (zie foto onder).
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