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EEN AUTOWEG, EEN SNELWEG, een fiets-
pad of spoorweg? Die zijn bekend. Maar 
een holle weg? Die kent niet iedereen. Een 
holle weg komt niet overal voor. Wie in 
Limburg woont, heeft geluk. Daar zijn veel 
holle wegen. Een holle weg kan eeuwen 
oud zijn. Soms ligt hij meters diep.  
‘Wat een gekke naam voor een weg’, zei 
een jongen. ‘Kun je daar lekker hollen?’ 

Met dit boekje kom je te weten hoe holle 
wegen zijn ontstaan en wat voor planten 
en dieren er leven. En… of je er kunt  
hollen natuurlijk!

HOI!

In een holle weg kun je  
de wijngaardslak vinden. 2



DE BEIDE ZIJKANTEN van een holle weg  
lopen omhoog. Zo’n weg ligt dus tussen 
twee hoge bermen. Die bermen kunnen  
een meter hoog zijn, of wel 10 meter! 

Voor een holle weg is een landschap met 
heuvels en leemgrond nodig. Zoals in 
Zuid-Limburg. De meeste holle wegen zijn 
ontstaan vanaf de middeleeuwen. Sinds  
die tijd kwamen in Zuid-Limburg steeds 
meer mensen wonen. Veel holle wegen zijn 
uit gehold door de mens en door de natuur. 3



BOEREN KAPTEN  
het bos op de heuvels.  
Op de kale stukken maakten ze akkers om 
voedsel te verbouwen. De regen stroomde 
van de akkers naar beneden en vormde 
regengeulen. De boeren gebruikten de  
geulen als pad. Ze reden met hun paarden 
en karren door een geul. De grond van  
het pad woelde los en stroomde bij regen 
met het water mee. Zo werd het pad breder 
en dieper. 

De hellingen aan beide kanten van het 
pad bleven staan. Daar groeiden bomen en 
struiken. De boeren gebruikten het hout. 
Voor de kachel. Voor een hekwerk. Een tak 
als bezemsteel. Handig! En het pad groeide 
niet dicht.4



ZOEK EEN HOLLE WEG in jouw buurt. Of  
een mooie foto van een holle weg bij Google- 
afbeeldingen. Wat valt je op?

Is de berm hoger of lager dan een meter? 

Hoe is het wegdek? Asfalt of anders? 

Ligt de holle weg beschut of meer open? 

Herken je planten in de berm? Welke? 

Zie je (sporen van) dieren? Welke? 

Hoe zouden de temperatuur en de wind zijn 

als je die vergelijkt met een open veld? 

En? Kun je hollen op de holle weg? 
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IN DE BERM van een holle weg groeien aller-
lei planten. Soms planten die je weinig ziet. 
Op zonnige plekken staan andere planten 
dan op plekken met schaduw. Je kunt de 
planten goed bekijken, want door de steile 
berm staan ze vaak mooi op ooghoogte. 

Ook veel dieren voelen zich thuis in de 
berm van een holle weg. Muizen, konijnen, 
insecten, de wijngaardslak, de pad… 

Ze kunnen er schuilen  
en eten zoeken. Wie weet 
vind je de ingang van een 
dassenburcht! 

De aronskelk is eind van de zomer 
een steel met oranje-rode bessen.
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WAT LEUK om jullie 
haiku’s te lezen over de stippelmot! 
Ook volwassenen deden dit keer hun best. 
Paquita mailt dat zij lid is van een groepje 
haiku-dichters in Zuid-Limburg. Kijk maar bij: 
https://haikulimburg.wordpress.com. 

Een stippelmotje
Weeft mist tussen de takken
Het lijkt een gordijn
Huub Paar uit Weert

de groenvink peutert
stippelmotspinsels open -
en smult van rupsen!
Paquita

POST

Ik tel je stippels
Ik zie oogjes en pootjes
Je bent o zo teer!
Merel, 10 jaar

hongerig zijn ze
rupsjes van de stippelmot
bomen als spoken
Lina uit Venray 7



DOE JE MEE? Maak een foto of tekening, 
een verhaal of een gedicht over de 
zomer(vakantie). Wij kiezen enkele 
in zendingen voor het volgende natuur-
boekje en voor de website. Zorg dat je 
inzending vóór 8 augustus 2016 binnen 
is bij Het Limburgs Landschap. 

HOLLE-WEGWEETJE  Het vliegend hert 
is de grootste kever van Nederland. Het 
mannetje heeft kaken in de vorm van 
een hertengewei. Hij komt op weinig 
plekken voor. Maar in holle wegen wel! 

Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG  Arcen
T 077 - 473 75 75 

info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst 
Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon 

Extra natuurboekjes zijn 
voor scholen en natuur groepen 
gratis te bestellen bij 
Het Limburgs Landschap.
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