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Op 16 januari gingen Luc & Luc, Ine, Nicole, Jan, Jozefa Guido, Zee en Ivo, op wandel in de omgeving van de 

milieuklas in Peer. 

Deze keer bleef de wandeling eerder beperkt maar niet zonder avontuur. We trokken een stuk langs de Dommel 

bekeken in detail de vistrap en het eerste deel van de hermeandering en zagen dat het goed gaat worden. Momenteel 

is het wandelpad evenwel nog niet in de beste staat en moesten we Guido bijna uitgraven! 

Rond de klok van 10 begon het te regenen en trok het hele gezelschap naar de milieuklas voor de bespreking van ons 

verder programma. 

Door de speciale omstandigheden ontbreken in deze nieuwsbrief de waarnemingen en de leuke plaatjes. Niet 

getreurd we beloven u in de volgende nieuwsbrief een extra dosis! 

 

Tot midden april zullen we onze activiteiten op dinsdag voormiddag toespitsen op determineren van korstmossen. 

Omdat we op dat vlak onze kennis zeker nog wat kunnen bijspijkeren hebben we daarvoor de hulp ingeroepen van 

Hans Vermeulen. 

Onder begeleiding van Hans trekken we op 23 januari naar de Balimgronden te Lommel, op 6 februari naar de 

Beverbeekse heide in Achel aan de Leugenbarak langs de weg Beverbeekseheide en tot slot op 20 februari naar den 

Brand in Hechtel-Eksel. 

De andere dinsdagen zullen we zelf verder het aangeleerde inoefenen. 

Om op alles voorzien te zijn hebben we ook tot midden april alle dinsdagvoormiddagen de milieuklas gereserveerd. 

Dit laat ons toe daar te werken met eerder verzamelde korstmossen op dagen dat het weer te slecht zou zijn om 

zinvol op het terrein bezig te zijn. 

 

 

  



Volgende dinsdag 23 januari trekken we tegen 9:00 uur naar de Balimgronden. 

De juiste plaats van afspraak is moeilijk zonder plannetje uit te leggen en de GPS gaat je 

mogelijk niet over de spoorweg brengen. Kijk daarom goed naar de luchtfoto op de 

volgende pagina. 

 

Op de N71 (Lommel Balen) rij je aan de rotonde het industrieterrein op. 

Dan volg je verder de Gerard Mercatorstraat. Na in deze straat de derde rotonde te hebben 

over gestoken ga je over de spoorwegbrug. Je steekt ook de volgende 2 rotondes weer 

over en komt aan het startpunt op de hoek van het met een hekwerk afgeboorde stort van 

Nyrstar waar ook het fietspad de straat dwarst. Wie er op 9 januari bij was kent de weg al 

een beetje maar moet nu dus nog iets verder rijden en niet aan de tweede rotonde al 

stoppen. 

 

Wie een probleem zou ondervinden en beschikt over een GSM kan me altijd bellen op 

0474735911. 

 

Wie niet over een GSM kan beschikken mag altijd proberen met rooksignalen maar de kans 

op succes is vrijwel onbestaande! 

 

Heb je een boek voor determinatie van korstmossen breng het dan zeker mee. Ook een 

loep is meer dan nuttig. Zelf zullen we enkele reserve loepen ter beschikking te houden van 

wie er niet over beschikt.  
 

 

Jan Leroy 

  



 


