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Als natuurliefhebbers en beheerders 

samenwerken voor het welzijn van het 

ree kunnen er mooie dingen ontstaan. 

Natuurliefhebber en fotograaf Stijn 

Lumeij bericht over zijn samenwerking 

met de WBE Heuvelland. 

m MAGAZINE VERENIGING HET REEWILD 

Gezamenlijke verontrusting over stroperij brachten de 

WBE Heuvelland en mij. als vrijwilliger en gebieds

kenner voor Staatsbosbeheer, in het najaar van 2013 

samen . We kwamen enkele keren bij elkaar om maat

regelen te bespreken die stroperij in het Geuldal zouden 

moeten reduceren . Al snel was er een klik tussen de 

voorzitter van de WBE, Richard Karnebeek en mij . Met 

veel aandacht luister ik naar de mooie verhalen uit 

verleden en heden over reewild, foeragerende dassen, 

ontwikkelingen in het gebied, mooie aanzitten en 

jachtverhalen van vroegere tijden en generaties. 

Meedenken 

De afgelopen twee jaar wordt gezamenlijk overleg 

gepleegd met Staatsbosbeheer Zuid-Limburg, om 

mee te denken over oplossingen voor problemen 

in het gebied [stroperij in de wintermaanden, maar 

ook ongewenst gemotoriseerd verkeer als quads 

en crossmotoren!. Vaak spreken we dan ook over 

nieuwe projecten voor meer biotoop voor het reewild, 

vogels en andere zoogdieren . Omdat reewild en 

natuur ons beiden na aan het hart liggen, delen 

we dezelfde interpretaties van omstandigheden en 

toekomstidealen voor het gebied. Zo zijn we nauw 

betrokken geweest bij de voorbereidende fase van 

het nieuwe, door Staatsbosbeheer opgezette project, 

··De Verloren Kosf·. 



Droogdal 
Het betreft een prachtig droogdal tussen de west-bosrand van 

het Schweibergerbos en de oost-bosrand van het Wageler

bos. Een gedeelte van de oorspronkelijke akkers is omgezet 

tot kruidenrijk grasland en op korte termijn worden om het 

projectgebied gemengde heggen geplant. Tevens wordt er 

in dit droogdal momenteel een graft leen mini-terras op een 

helling, meestal begroeid met struikgewassen! terug gecon

strueerd en beplant met struiken en lager blijvend struweel. 

Gebleken is [uit oude kaarten! dat deze graft vroeger ook 

aanwezig was in het lagere gedeelte van dit droogdal. 

Biotoop 
Op deze manier wordt in de toekomst door de nieuwe 

begroeiing in de graft een dassenburcht beschermd . Deze 

dassenburcht ligt momenteel onbeschut in het midden van dit 

droogdal. Ook wordt door de aanwezigheid van de graft en de 

verbindende heggen een ecologische verbindingszone door 

het droogdal gecreëerd . Zo ontstaat een leef- en broedgebied 

voor veel weide- en bosvogels. Ook voor reewild zal de nieuwe 

inrichting een verbetering zijn . Reewild gebruikt het droogdal 

om te ·wisselen · tussen de twee bossen en als foerageer

gebied [afhankelijk van voedselaanbod op de akker!. Omdat 

het droogdal in de huidige situatie helemaal open is, bestaat er 

nauwelijks dekking voor reewild. In de nieuwe situatie zal het 

kruidenrijk grasland in de diverse weilanden voedsel aanbieden 

voor reewild . Als de graft over een paar jaar goed tot ontwikke

ling komt zal deze ook dekking kunnen bieden voor het reewild 

en is het plangebied . de Verloren Kost" een aantrekkelijke 

biotoop geworden voor reeën. 

Balans 
Een ander project waar we momenteel nauw bij betrok-

ken zijn is de wegen- en padenstructuur in het gebied. Er 

zijn teveel wandelpaden aanwezig op relatief korte afstand 

van elkaar. Dat zorgt voor een disbalans tussen recreatie 

[wandelaars en mountainbikers! en rust voor het wild. Door 

enkele paden weg te halen is de kans op verstoring kleiner. 

We hopen dat dit de groei en het behoud van een goede ree 

wildstand positief zal belnvloeden . In de toekomst willen we 

ook graag met betrokken partijen als Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en de Provincie Limburg meedenken over 

de invulling van de nieuwe Natura-2000 status van de oos

telijke uitlopers en graften van het Schweibergerbos tussen 

Mechelen en Partij en het toekomstig beheer hiervan. 

Reewildtelling 
In 2015 en 2016 heb ik meegeholpen bij de jaarlijkse 

reewildtelling binnen de WBE Heuvelland. Het is elke keer 

weer fantastisch om samen met een groep enthousiaste 

natuurliefhebbers erop uit te trekken en achteraf hart 

verwarmende verhalen te horen over de tellingen en vooral 

over de liefde voor het reewild . Als een soort wederdienst 

voor mijn hulp aan de WBE mag ik gebruik maken van alle 

hoog zitten en wildkansels van de WBE Heuvelland, om 

foto ·s te kunnen maken van reewild, andere zoogdieren 

en vogels in- en aan de rand van de hellingbossen in het 

Geuldal. Een avond ·zitten· is altijd een avond genieten! 

Een reekalf je dat zijn eerste sprongen met moedergeit 

maakt, een prachtige zesender bok die plotsklaps uit de 

dekking komt, een merel die aan een avondconcert begint, 

de ondergaande zon die een pallet aan kleuren verstrooid 

op de bosrand: genieten in de puurste zin van het woord! 

Hofman Agrarische ProducteIL 
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Zaaizaden voor natuur- en wildbeheer. 

Wildakker- en bloemenmengsels bij uitstek 
geschikt voor: roodwild , fazanten , hazen, 

duiven, bijen .... 

Kijk voor uitgebreide informatie en ons 
aanbod op onze website in onze we bwin kei : 

www.natuurzaden .nl 

Bel voor onze folder tel.: 0548-512979 
Kijk op www.natuurzaden.nl 
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