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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Nieuwjaarswandeling De Scheeken 

Datum         : zondag 13 januari 2019 

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : manege de Rekkendonken, Vleutstraat 10, Liempde  
 

 

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde 

Op zondag 13 januari 2019 organiseert NWG Liempde haar traditionele 

nieuwjaarswandeling, die dit maal door de Scheeken voert. Sjors de Kort 
(Brabants Landschap) en Karel Voets (NWG Liempde) zullen onze gidsen zijn. 

 
Na de feestelijkheden van Kerstmis en Nieuwjaar is het heerlijk om weer eens 

een frisse neus te halen in de natuur. En waar kan dat beter dan in de 
Scheeken, de achtertuin van Liempde? Hier is het authentieke Brabantse 

landschap bewaard gebleven met bosjes, poelen, kleine weilandjes en veel 
populierenrijen. Een deel van de Scheeken is eigendom van Brabants 

Landschap. Sjors de Kort voert hier namens deze organisatie het beheer uit. 
Tijdens de wandeling zal hij toelichten wat het beheer behelst en welke 

ontwikkelingen er te verwachten zijn.  
Onze vice-voorzitter Karel Voets zal dit aanvullen met de activiteiten die de 

NWG in de Scheeken uitvoert. Vermeldenswaard is de Bunderdijk waar 
afgelopen jaar- samen met bewoners van het AZC in Oisterwijk -, hard gewerkt 

werd om het gebied aantrekkelijker te maken voor vlinders.  

In 2019 gaat de NWG nabij de Vleutstraat aan de slag met enkele 
landbouwpercelen. In een grijs verleden droeg dit gedeelte van de Scheeken de 

naam Rouwbommel en vormde het een ruig gebied waar wolven huisden. De 
NWG zal de huidige maïsakkers omzetten naar natuur, waarbij oude kaarten uit 

1900 de leidraad vormen. Er zullen weer bosjes, houtwallen, weitjes en poelen 
gaan verschijnen.  

 
Verzamelen om 9 uur bij manege de Rekkendonken aan de Vleutstraat 10 in 

Liempde. Tegen 12 uur uur zullen we hier weer terug zijn voor een stevige kop 
soep. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig. Denk aan laarzen of 

stevige wandelschoenen. 
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