
Welkom in  
het Weerterbos

Deze wandelingen 
worden u gratis  
aangeboden  
door Huyskamer 
Daatjeshoeve, 
Wandel & Fietscafé 
Peerkesbosch en Het 
Limburgs Landschap.

Hogebosweg 11, 6031 LH Nederweert

Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert

Peerkesbosch, Heugterweg 2, 6031 LG Nederweert  
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Weerterbos
Droge en vochtige bossen, vennen, natte graslanden en kleine heideterreinen,  
dat is het Weerterbos. Het is met 800 hectare het grootste aaneengesloten natuur-
gebied van Het Limburgs Landschap in Midden-Limburg. Dit grote natuurgebied  
maakt deel uit van het nog veel grotere GrensPark Kempen-Broek. Een ruig 
wandelgebied bij uitstek. En, u kunt zo maar oog in oog komen te staan met 
edelherten. Uniek in Limburg.

Indrukwekkend
Met maar liefst 33 soorten dagvlinders is het een van de rijkste 
vlindergebieden van Limburg. Vrijwilligers zijn het hele jaar in de 
weer om vlindervriendelijk beheer uit te voeren om soorten als het  
spiegeldikkopje te behouden voor Nederland. Veel opvallender zijn 
natuurlijk de edelherten die bij de Grashut rondlopen. In september/
oktober worden de mannetjes bronstig en proberen de hindes voor 
zich te winnen. Dat gaat niet zonder slag of stoot en de uitdagers  
gaan elkaar te lijf met hun imposante gewei. Dat gaat vooral gepaard 
met veel vocaal geweld, het burlen. Een indrukwekkend schouwspel 
en vanaf de uitkijktoren heeft u een prima overzicht. Tijdens de 
bronst worden er bijna dagelijks excursies georganiseerd.

Waterbos
Van oudsher is het Weerterbos nat en moerassig. Door de eeuwen  
heen is er voor de land- en bosbouw van alles geprobeerd om toch 

enig profijt te halen uit het gebied. Nu mag het Weerterbos  
weer  natte natuur worden. Venherstel en de aanleg van 
waterbuffers moeten het probleem van verdroging tegengaan. 
Het is prachtig geworden. In 2021 werd het Weerterbos 
door het 90-jarige Limburgs Landschap uitgebreid met het  
5 hectare nieuwe Roburbos. Door de steun van velen  
is het een bos voor de toekomst.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het  
Limburgs Landschap’ kunt u nog veel meer  
lezen over spiegeldikkopje, venherstel, edel- 
herten of de grenskerk, 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


