Wandelen
Geleide wandelingen
De kalender is rijkelijk gevuld met tal van begeleide wandelingen in Meeuwen-Gruitrode, in Peer en in
Bocholt.
Een enkele keer wandelen we in het maanlicht met een natuurgids door de Abeekvallei en in de schemering
op zoek naar nachtzwaluwen.
De andere keren genieten we in het voorjaar van de hooilanden vol met pinksterbloemen en
knolsteenbreek. In de zomer is het volop genieten van de vele vlinders in onze graslanden en kruidenrijke
akkers.
Het schietveld van Meeuwen-Helchteren wordt ook een aantal keren aangedaan: in april op zoek naar
vogels, in juni voor de nachtzwaluwen en in augustus wordt er gewandeld doorheen de paarse heide.
In de herfst en winter komt het landschap en de cultuurhistorie meer aan bod.
Vrij wandelen
Dit waardevol natuurgebied willen we op een verantwoorde wijze openstellen. Het is onze betrachting
iedereen te laten genieten van deze natuur.
Waar onze percelen voldoende aaneengesloten zijn, hebben we aangeduide paden, die deel uitmaken van
wandelcircuits. Niet minder dan vijf door ons aangelegde plankenpaden doorkruisen het natuurgebied Vallei
van de Abeek in Reppel en tussen Erpekom en Ellikom.
Je kan vertrekken kerk in Reppel, je volgt de wandelwegaanduiding van de gemeente Bocholt.
In Grote Brogel kan je vertrekken aan het fietsknooppunt 06 (kruising Reppelerweg-Hoogstraat).
Voor een verkenning van de Abeekvallei meer stroomopwaarts vertrek je in Erpekom (parking bij het
schooltje langs de Ellikommmerdijk) of Ellikom (parking Buurthuis Weg naar Ellikom) en volg je één van de
wandelcircuits van het Regionale Landschap Kempen en Maasland. De groene wandeling volgt ook het
natuurleerpad en is meer dan de moeite waard. Logeer je in Erperheide dan kan je aan de poort van
Erperheide vertrekken.
Wil je langs alle watermolens tussen de Dorpermolen in Meeuwen en de Watermolen in Reppel wandelen,
volg dan de 24-km lange Molenroute. Je komt zo ook voorbij aan de Berenheidemolen, de Hoogmolen, de
Neermolen en de site waar de Slagmolen van Ellikom stond.
De wandelfolder kan je hier dowloaden.
Naast de aangeduide wandelwegen zijn er nog tal van onverharde wegen en paden doorheen en langs de
Abeekvallei.
Doe de klappoortjes achter je dicht, zodat onze galloway-runderen niet op verkenning en wij op zoek kunnen
gaan.
Geniet er van.
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