
 

In de afgelopen  
periode is er ruim 5 ha 
natuur aangekocht. 
Deze verwervingen 
konden worden ge
realiseerd door een 
bijdrage vanuit het 
Quercus Aankoop
fonds. 

[20] LANGHOUT
In Langhout hebben 
we 1,7 ha elzenbroekbos 
veilig kunnen stellen. 
Dit bos ligt als een 
verbindende schakel 
tussen de reeds eerder 
verworven natuurge
bieden van Het Lim
burgs Landschap in  
dit gebied.

[21] DUBBROEK
Aan de noordzijde van 
het Dubbroek is het 
Mortelsven, inclusief 
een gedeelte bos met 
een totale oppervlakte 
van 3,5 ha, aan ons be
heerareaal toegevoegd. 
De landschappelijk 
fraai gelegen waterplas 

met daarin een eiland 
is in 1977 gegraven en 
doet dienst als vis
vijver. Tevens is in het 
Dubbroek een loof
houtsingel van 0,1 ha 
grenzend aan een akker 
verworven. Dergelijke 
singels zijn van groot 
belang als dekking en 
leefgebied voor diverse 
diersoorten.

[5 8 45 61] |  
HEUKELOMSE BEEK 
| LANDGOED DE 
HAMERT | LAND-
GOED ROZENDAAL | 
CURFSGROEVE
Het leefgebied van  
wilde bijen in ver
schillende natuur
terreinen is afgelopen 
jaar flink uitgebreid, 
voornamelijk door op 
zonbeschenen locaties  
onbegroeide steil
randen te maken. 
Deze kale bodem is 
ge schikt als nestplek 
voor bodem bewonende 
bijensoorten. Lees  
meer op pagina 1213.

[8] LANDGOED  
DE HAMERT
De informatievoorzie
ningen in de Ontvangst
locatie bij de Jachthut  
Op den Hamer zijn ver
nieuwd. Tevens is  
de bij behoren de jacht
kamer opgeknapt en 
geschilderd.

[9] DORPERHEIDE
Twee jaar geleden wer
den snoeken uitgezet 
in enkele vennen op 
de Dorperheide. Er 
zaten toen honderden 
zonnebaarzen in. Deze 
invasieve exoot vormt 
een grote bedreiging 
voor onze inheemse  
amfibieën, vissen, 
libellen en andere 
kleine waterinsecten. 
De snoeken moeten de 
zonnebaarzen tot een 
aanvaardbaar aantal 
terugbrengen, door ze 
op te eten. Eind januari 
werd door Visklus Lim
burg in een van de ven
nen tijdens uitgebreid 
onderzoek nog een 

vijftigtal zonnebaarzen 
gevangen. Het uitzetten 
van snoek lijkt daarmee 
op het eerste oog succes
vol. Onderzoek zal 
komende jaren worden 
gecontinueerd. Bekijk 
het filmpje op www.
limburgslandschap.nl/
kwartaalblad.

[11] KASTEELTUINEN 
ARCEN
In Kasteeltuinen Arcen 
zijn de wintermaanden 
benut om de toiletgroep 
in het Bergpaviljoen 
volledig te vernieuwen 
en uit te breiden. De 
tuin onder het ooie
vaarsnest is opnieuw 
ingericht en met de 
aanleg van de dahlia
tuin is er een nieuwe 
tuin gerealiseerd. Lees 
meer op pagina 89.

[15 27] ZWART  
WATER | WEERTER-
BOS
Eind januari werden 
door basisschoolleer
lingen uit de omgeving 

de laatste 2.500 bomen 
geplant in het Robur
bos gelegen naast het 
Weerterbos.
Ook de plantdag voor 
de donateurs van Trees 
for All bij het Zwart  
Water ging gelukkig 
door. Er werd een in
formatiebord onthuld 
met informatie over 
het nieuwe bos en met 
de namen van alle 
partners die hebben 
bij gedragen aan dit bos. 
Lees meer op pagina 24.

[23] BETHANIË
Aan de Beckersweg in 
Venlo realiseren wij in 
samenwerking met de 
gemeente Venlo, Ven
terra B.V. en Droom
parken de eerste fase 
van bijna 6 ha in een 
natuurcompensatie
gebied van ruim 8 ha. 
Een deel wordt inge
richt als heideterrein 
en een deel als bos. Het 
terrein wordt toeganke
lijk voor publiek. Dit ge
bied kan voor met name 

tekst: luuk daamen, rené gerats,  
henk heijligers, jan leunissen & mark rovers
foto’s: henk heijligers
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27   Weerterbos. 

diersoorten fungeren 
als verbinding tussen 
de Jammerdaalse Heide 
en de Groote Heide ten 
oosten van Venlo. Lees 
meer op pagina 1415.

[27] WEERTERBOS
In het Weerterbos 
zijn in overleg met de 
gemeente Nederweert 
een aantal zandwe
gen afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. 
Hier ondervonden onze 
wandelaars regelmatig 
overlast van georgani
seerde tourritten met 
terreinauto’s. Wandel 
& Fietscafé Peerkes

bosch blijft met de auto 
bereikbaar en alle voor 
het gemotoriseerde ver
keer afgesloten zand
wegen blijven natuur
lijk toegankelijk voor 
wandelaars en fietsers.

[64] NIEUW  
EHRENSTEIN
De restauratie van het 
hoofdhuis is afgerond 
en de eerste vakantie
gasten hebben inmid
dels kunnen genieten 
van de prachtige geres
taureerde villa. Een van 
de laatste handelingen 
was het terugplaat
sen van het gerestau

reerde en ingekleurde 
alliantiewapen van de 
vroegere bewoners van 
Nieuw Ehrenstein, de 
familie De Maurissens 
Corneli. Lees meer op 
pagina 2223.

[70] VAN 
TIENHOVEN MOLEN
Op 8 december werd  
de gerestaureerde 
pot roede van de Van 
Tienhovenmolen terug
geplaatst, waarschijn
lijk de oudste van zijn 
soort in Nederland.  
Lees meer op pagina 25.
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