
Welkom in Sarsven, 
De Banen, Kwegt 
en Wellensteijn

Deze wandelingen 
worden u gratis 
aangeboden door 
Openluchtmuseum 
Eynderhoof en 
Het Limburgs 
Landschap.

   Parkeerplaats 

  Uitkijkpunt

niet gemarkeerde route,
wandelknooppuntenroute:

De Banen
  [7 km]

75-76-77-78-81-82-11-13-15-16-
17-40-38-35-34-32-31-77-76-75

Kwegt
  [5 km]

38-46-42-37-36-35-38 

Wellensteijn
  [4,7 km]

38-46-42-45-44-43-41-40-38 
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Peelvennen
Tussen Nederweert-Eind en Weert liggen de Peelvennen, een langgerekt 
vennengebied met De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel. 
Unieke venflora en topnatuur voor libellen, water- en moerasvogels. Met haar 
Europese Natura 2000 status behoort het tot de spreekwoordelijke krenten 
uit de pap van de Europese natuurgebieden.

    De Houtsberg
     Waar vind je nog een gratis dagcamping met ruime 
     picknickmogelijkheden en speelgelegenheid voor kinderen? 
     Dagcamping de Houtsberg is daarnaast de ideale startplek 
     om de Peelvennen te ontdekken.

Herstel
Bij de aanleg van het kanaal Wessem-Nederweert verdwenen een aantal vennen 
onder het zand. Door natuurherstel in de afgelopen decennia keerden vennen als 
de Kwegt weer terug. Sarsven en De Banen kregen een paar flinke opknapbeurten. 
Planten van weleer keerden terug; de massaal bloeiende kruipende moerasweegbree 
met haar roze bloempjes is daar een zichtbaar resultaat van. Dan hebben we het nog 
niet gehad over al die eenden, ganzen, ooievaars en reigers. Sommige uitermate 
zeldzaam, maar de grote zilverreiger is bijna altijd van de partij.

Jagers
Nu is het vooral wandelend genieten, maar in de Oude Steentijd, pakweg 13.000 jaar 
geleden, waren jagers-verzamelaars hier op zoek naar wild, vis en vruchten. 
Tijdens uw wandeling komt u misschien wel oog in oog te staan met een reuzenhert!

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis 
bij Het Limburgs Landschap’ kunt u 
nog veel meer lezen over doorstroommoeras, 
venherstel of kranskarwij in de Peelvennen, net als over 
die andere 80 natuurgebieden en 22 erfgoedlocaties van 
Het Limburgs Landschap. U ontvangt het boek als welkomstcadeau 
bij een donateurschap [€ 22,50 per jaar] van Het Limburgs Landschap.

www.limburgs-landschap.nl


