
Beste Natuurvrienden, 
 
Met het nieuwe jaar is ook onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje gestoken. De uitgewerkte layout is 
zowel geschikt om op het scherm als op papier te bekijken. De papieren versie zal echter enkel in 
zwart-wit worden gedrukt. Door het verzenden van de nieuwsbrief via mail, trachten we vooral de 
postkosten te drukken. Indien u de nieuwsbrief enkel via mail wenst te ontvangen, gelieve dan een 
mailtje te sturen naar het adres Natuurpunt.Beringen@telenet.be met de vermelding “Enkel via 
mail”.  Indien u de nieuwsbrief zowel via mail als in de bus wenst te ontvangen, gelieve dan uw 
mailadres door te geven. Via mail ontvangt u de nieuwsbrief niet enkel sneller maar wordt u ook op 
de hoogte gesteld van tussentijdse activiteiten. 
 
Met het nieuwe jaar komen de lang verwachte inrichtingswerken in de vallei dichterbij. 
In augustus wordt gestart met het opnieuw openmaken van enkel percelen in de Overslag. Door het 
openmaken van de vallei komt er weer meer ruimte voor de watersnip vrij. 
Ook op andere plaatsen zal er gewerkt worden. 
Zoals reeds aangekondigd moet het naaldbos aan de Hogenbos gedeeltelijk verdwijnen om de 
vroegere heide - heischrale graslanden te herstellen. Dit evenwel met respect voor de historische 
bomengordel die op de grens van de zure heide en de natte hooilanden ligt. 
Langsheen de Zwarte Beek op het militaire domein zullen ook een heel aantal dennen verdwijnen. 
Hier is het de bedoeling een inheems loofbos te creëren. 
 
Met het nieuwe jaar zijn ook de verschillende wandelroutes aan Koersels Kapelleke aangepast. 
Onder begeleiding van het Regionaal Landschap Lage Kempen is het parkoers van een aantal routes 
aangepast . Op 31 maart moeten alle aanpassingen een feit zijn. Samen met de seizoensopening van 
de Watersnip, zullen ook de verschillende wandelpaden ingewandeld worden. 
De werkdag van Natuurpunt Beringen op 23 maart  zal dan ook in het teken staan van het 
wandelpad. Het zwerfvuil langsheen het wandelpad zal worden verzameld en afgevoerd. Zoals 
vorige werkdag die in het teken stond van het Prikkelpad, wordt er ook nu weer verzameld aan de 
Watersnip. 
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