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De Liskes in verenigingsblad Natuurmonumenten 
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak 
iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel 
helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven. 
Deze week natuur dichtbij huis....De Liskes in verenigingsblad Natuurmonumenten 
(door Anny van Kessel) 

 
Foto: In het landelijke verenigingsblad van Natuurmonumenten staat dat zonder ingrijpen de 
Bergeijkse Liskes zouden dichtgroeien en leeglopen 

Al ruim 36 jaar zijn mijn man en ik lid van Natuurmonumenten. Vanaf onze trouwdatum in 

1985 zijn wij al van diverse verenigingen en stichtingen lid om de natuur in ons land en in 

onze omgeving te steunen. Van Natuurmonumenten krijgen wij elk kwartaal het landelijke 

verenigingsblad op de mat met de meestal artikelen en mooie foto’s van natuurgebieden in 

andere provincies. Ik was dan ook blij verrast dat er deze editie een artikel in stond over 

Bergeijk, met als onderwerp de visvijvers, De Liskes en de Pastoorsweijer! Het is altijd al een 

mooi natuurgebied geweest en wij gaan er regelmatig wandelen en vogels spotten. Ook de 

Vogelwerkgroep van IVN Bergeijk-Eersel organiseert daar maandelijks een vogelwandeling. 

Elke tweede zaterdag van de maand loopt de groep (waarbij iedereen met interesse voor 

vogels kan aansluiten) door het natuurgebied om diverse vogels te zien en te horen. De 

Vogelwerkgroep houdt ook tellingen bij, die u kunt inzien op https://www.ivn.nl/be 

Toekomstgericht 

Regelmatig heb ik al van mensen uit mijn omgeving de vraag gehoord “wat zijn ze toch 

allemaal aan het doen bij de Liskes?”. Nou, dat staat in het artikel haarfijn uitgelegd. 

Natuurmonumenten restaureert (met geld van haar leden) de vijvers, om in de toekomst het 

leefgebied van de roerdomp, het woudaapje en de kwak zeker te stellen. Maar ook voor de 

amfibieën en de planten. Het gebied staat bekend om zijn bijzondere libellen, water- en 

moerasvogels. Zonder ingrijpen zouden De Liskes en De Pastoorsweijer namelijk 

https://www.ivn.nl/be


dichtgroeien en leeglopen. De vijvers zijn bovendien heel geschikt als waterbuffers in tijden 

van droogte. Het water zakt hier maar langzaam weg, waardoor het grondwater in de 

omgeving beter op niveau blijft. Natuurmonumenten maakt de oude vijvers (ze zijn al 75 jaar 

oud!) weer waterdicht door de kades te herstellen en bomen, struiken en riet weg te halen. 

Ook repareren zij de stuwen (monniken genaamd) waardoor het waterpeil beter geregeld 

kan worden. In 2023 hoopt Natuurmonumenten klaar te zijn met deze klus en zijn De Liskes 

weer klaar voor de toekomt. 

Nog kaal 

Nu is het natuurlijk nog kaal in het gebied rond De Liskes, maar nog even geduld alsjeblieft. 

Als alles klaar is gaat de natuur weer zijn gang en kunnen we weer genieten van al het 

moois. Toch fijn dat Natuurmonumenten deze klus uitvoert en een artikel in haar 

verenigingsblad heeft gewijd aan ons mooie Bergeijk. Ennuh……. heeft u interesse om eens 

mee te wandelen met de Vogelwerkgroep? Dan bent u op zaterdagmorgen 9 april om 8.00 

uur van harte welkom ter hoogte van Bredasedijk 60 in Bergeijk. Aanmelden hoeft niet, maar 

kom op tijd. 

Info 

Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde natuurweetjes 

lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 

Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.  

Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar 

secretaris.ivnbe@gmail.com  
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