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Verschillende Waalse, Vlaamse en Nederlandse organisaties werken samen
om habitats te herstellen en zo het netwerk van bedreigde natuurgebieden te
verbeteren. Samen staan ze in voor het beheer van 40 Natura 2000gebieden
gelegen in het stroomgebied van de Maas in België en Nederland.
Door dit initiatief kon in juli 2014 het nieuwe project LIFE

Pays mosan van start

gaan.
Deze samenwerking verenigt drie natuur verenigingen (Natagora, Natuurpunt en
Natuurmonumenten), de Waalse en Vlaamse agentschappen voor Natuur en Bos, de
nv De Scheepvaart en de Universiteit Gent.
Tot 2020 wordt in dit ambitieuze project gewerkt aan het herstel van droge
graslanden van hoge biologische waarde zoals kalkgraslanden, graslanden op rotsen,
heischrale graslanden, schrale en glanshaverhooilanden en zinkweiden. Daarnaast
worden nieuwe natuurreservaten gecreëerd.

Via een aantal specifieke acties zoals

fosfaat uitmijnen, habitat herstel voor een aantal vleermuissoorten, hakhoutbeheer in
bossen wordt de natuurkwaliteit verbeterd

Wil je dit nieuwe LIFE project volgen, meld je dan hier aan om de
halfjaarlijkse nieuwsbrief te ontvangen.

De belangrijkste zinkweiden van Wallonië
zijn eindelijk beschermd !

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=524941
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Het gebied van Soester in de gemeente van Trooz (provincie
Luik), al lang bekend door natuurkenners, herbergt de grootste
zinkweiden van Wallonië. De industriële activiteit van de
zinkextractie veroorzaakte veel metaalafzettingen vanaf het
midden van de 19e eeuw en tot de jaren 1970 (Duvigneau &
Jortay 1987). Hoge concentraties van zware metalen in de
bodem hebben geleid tot een zeer gespecialiseerde flora, vaak
endemisch in het noordoosten van de provincie Luik en
aangrenzende gebieden.

We vinden in dit gebied ook typische insectengemeenschappen,
die erg zeldzaam en bedreigd zijn in Wallonië. Dit is met name
het geval voor vlinders waarvan de rupsen zich ontwikkelen op
paarse bloemen zoals bijvoorbeeld de Kleine Parelmoervlinder
met meer dan duizend exemplaren (Graitson et al, 2005). We
treffen er van andere soorten van hete en droge open habitats
aan, zoals de rugstreeppad, de muurhagedis, de veldkrekel, de
gladde slang, de boomleeuwerik …

Het biologisch belang van die percelen is dus erg belangrijk.
Daarom heeft Natagora uiteindelijk een groot deel ervan (40
hectares) kunnen aankopen einde 2014. Dit nieuwe
natuurreservaat zal de komende jaren kunnen genieten van
herstelbeheer in het kader van het LIFE Pays Mosan project.

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=524941
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Sterke en veelzijdige bergtraktor voor Natuurpunt in Riemst en
Voeren

Om de steile hellingen van de SintPietersberg en Altenbroek goed te kunnen beheren is Natuurpunt
overgegaan tot de aanschaf van een bergtraktor: de Mounty 100V. Deze technisch hoogstaande
alleskunner wordt in Oostenrijk gebouwd door de firma Reform. De Mounty heeft een laag zwaartepunt
en een grote footprint voor stabiliteit in extreme situaties. De hydrostatische aandrijving in combinatie
met 4 wiel besturing zorgen voor zeer precies stuurcomfort met grote wendbaarheid in alle
omstandigheden. Ideaal dus voor de zware terreinen van Natuurpunt binnen Life Pays Mosan.

Deze zomer is de Mounty – het eerste exemplaar op Belgische bodem  al uitgebreid ingezet voor het
herstel en hooibeheer van onze hellingsgraslanden. Het werken met de Mounty vergt enige oefening
maar wanneer men ermee vertrouwd is wordt het werken een genot en zijn de mogelijkheden verrassend
groot. De komende jaren zullen we deze kwaliteiten nog verder ontdekken en de beheerde terreinen in
hun glorie herstellen !

De Mounty 100V.

Samenwerking tussen Natagora en Natuurpunt voor de begrazing
van het Waalse natuurreservaat in Visé op de SintPietersberg

Tijdens het LIFEproject Hélianthème en in de huidige LIFEproject Pays Mosan werden bijna 17 hectare
kalkgrassland ontbost binnen het natuurreservaat “Montagne SaintPierre” in de gemeente Visé. Het
beheer van deze open gebieden kan vergemakkelijkt worden door begrazing met schapen die de
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=524941
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b
rekolonisatie van de terreinen door bijvoorbeeld bramen en bosranken voorkomen.

Om de strijdt tegen de overwoekerende planten te winnen heeft Natagora dit jaar samengewerkt met
Natuurpunt en Rosa Canina. Op het hoogtepunt van het seizoen waren er in totaal  Vlaamse en Waalse
kudden samen  meer dan 300 schapen op de verschillende percelen van dit natuurreservaat aanwezig.
Een mooie uitwisseling tussen de partners van het LIFE project die ten minste tot volgend jaar zal blijven
doorlopen !

Grondaankoop NL 11,6 ha is geslaagd

Natuurmonumenten staat als partner aan de lat
voor de verwerving van 29 ha grond in het Life
project. Een eerste grote slag is binnengehaald
met de aankoop van 11,6 ha grond uit een
grondruil in de herverkaveling Mergelland Oost.
Op dit moment worden de terreinen
geïnventariseerd en in 2016 voor de eerste keer

Doelkesberg, in Valkenburg

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=524941
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Analyse van de bodem voor graslandherstel

Tijdens de afgelopen zomer verzamelde de
Universiteit Gent bijna 300 bodemmonsters in
graslanden die in aanmerking komen voor
herstel. Deze monsters worden momenteel in het
chemsich labo geanalyseerd. Een erg belangrijke
parameter is de hoeveelheid fosfor in de bodem.
Een te hoge fosforconcentratie, bijvoorbeeld
door voormalige bemesting, zal het herstel van
een soortenrijk kalkgrasland op korte termijn
onmogelijk maken.

De eerste resultaten van de bodemanalyses
worden in de winter verwacht. Afhankelijk van
de toestand van de bodem zal dan de
haalbaarheid van verschillende herstelmethodes
geëvalueerd worden. Bijvoorbeeld door het
herhaaldelijk maaien van graslanden kan fosfor
met het plantmateriaal uit de bodem gehaald
worden (uitmijnen van fosfor), zodat gevoelige
soorten zich opnieuw kunnen vestigen.

1e maaironde succesvol verlopen

Met de aan NLzijde aangeschafte nieuwe
bergtrekker zijn 2 maairondes in 2015
uitgevoerd. De trekker met aanhangend
materiaal voldeed naar behoren en relatief snel
bleek het werk uitgevoerd te kunnen worden.
Natuurmonumenten is tevreden over de
bruikbaarheid van het materiaal op de hellingen
en over de multifunctionaliteit bij het oppakken,
verwerken en vervoeren van het gemaaide
product.
Voor het komend jaar wordt een verbeterde

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=524941
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planning gemaakt zodat vaker en eerder
maaiwerk kan plaatsvinden. Naast het machinale
werk zijn ook de restant hoeken echt moeilijke
locaties met behulp van vrijwilligers gemaaid en
ook geent met maaisel.

Zie ook het filmpje waar de westhelling van de Sint Pietersberg wordt gemaaid

Goed bezochte excursies ; volgend jaar weer

Parallel aan de Launchday van 21 mei 2015 is ook een excursie op de Sint Pietersberg uitgevoerd. Deze
excursie was niet bedoeld voor pers en bestuurders, maar vooral voor lokale bewoners en
geïnteresseerden. Er waren die avond 25 deelnemers aanwezig waarvan 4 van de organisatie. Tijdens de
avondwandeling, met prachtig licht, is uitvoerig stilgestaan bij de dilemma’s bij uitvoering van
natuurbeheer en het nemen van maatregelen.

Er is begrip ontstaan voor de keuzen die gemaakt moeten worden en hoopvol vooruitgekeken naar het
eind van het project Life Pays Mosan waarvan nog veel verwacht wordt.

Activiteitenkalender

ZONDAG 10 januari 2016
Jeneverwandeling in de
achtertuin van Maastricht

Winterse landschapswandeling met jenever op de Sint
Pietersberg
Vertrekplaats: parking speeltuin, Steenstraat te Kanne
Vertrekuur: 14u00 (einde voorzien rond 17u00)
Meebrengen: laarzen en warme kledij
Info
GSM: +32 495 27 68 75; Email:
natuurpuntriemst@hotmail.com

ZONDAG 3 April
De SintPietersberg in geuren
en kleuren
https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=524941

Wandeling langs de kleurrijke voorjaarsbloeiers van de Sint
Pietersberg
Vertrekplaats: parking speeltuin, Steenstraat te Kanne
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Vertrekuur: 14u00 (einde voorzien rond 17u00)
Meebrengen: wandelschoenen
Info
GSM: +32 495 27 68 75; Email:
natuurpuntriemst@hotmail.com

Evenement waarbij de schaapskudde van Kanne in de kijker
wordt geplaatst.

ZONDAG 1 mei
Lammetjesdag

wandel met de herder en zijn schaapjes over de
heuvels van de Tiendeberg
demonstratie schapen drijven
demonstratie schapen scheren
workshop ‘creatief met wol’
proef van de heerlijke schapen en streekproducten
lammetjes knuffelen
Plaats: parking speeltuin, Steenstraat te Kanne
Uur: 10u00 (einde voorzien rond 16u00)
Meebrengen: wandelschoenen
Info
GSM: +32 495 27 68 75; Email:
natuurpuntriemst@hotmail.com

ZONDAG 22 mei
Orchideeëntocht en
museumbezoek

Bezoek aan het Maison de la Montagne Saint Pierre en de
orchideeën van Lanaye
Vertrekplaats: kerk Ternaaien, Rue du Village, Ternaaien
(Lanaye)
Vertrekuur: 14u00 (einde voorzien rond 17u00)
Meebrengen: wandelschoenen
Info
GSM: +32 495 27 68 75; Email:
natuurpuntriemst@hotmail.com

Contacten
Natagora

Natuurpunt

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=524941

Natuurmonumenten

ANB

UGent
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