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Op stap
In natuurgebied Watervalbos loopt een bewegwijzerde
wandelroute van 3,6 km. Deze is aangeduid met
paaltjes met een blauwe en rode markering.
Het startpunt is de parking van het Onze-LieveVrouw- plein in Hoeselt. Stevige schoenen of laarzen
zijn aangeraden. Honden zijn welkom, maar steeds
kort aangelijnd. Loslopende honden veroorzaken
stress bij de vogels en dieren in het gebied.
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Meer natuur in Limburg?!
Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw wil
zoveel mogelijk Limburgse natuur behouden voor
de toekomst. Dit doen we door de aankoop en het
aangepast beheren van gebieden.
We beschermen niet enkel wat rest, maar herstellen
ook wat verloren ging en ontwikkelen nieuwe natuur.
Door rekening te houden met de draagkracht van de
natuur, zijn niet alle plekjes even toegankelijk, maar
krijgen ze zo wel de kans om zich te ontwikkelen!
Draag jouw steentje bij voor natuurgebied
Watervalbos met een gift op rekening IBAN - BE 28
4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB en vermeld ’Gift
Watervalbos’. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je
een fiscaal attest.

4
2

1

5

Ook gedreven door natuur? Word lid!
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Dat kan al door 15 euro (20 euro voor Nederland)
over te schrijven op rekeningnummer BE 28 4564
0220 0120 van Limburgs Landschap vzw. Je ontvangt
een leuk welkomstpakket en krijgt viermaal per jaar
‘Limburgs Landschap magazine’ in je bus. Als lid neem
je gratis deel aan alle wandelingen en krijg je korting
op bepaalde activiteiten, cursussen of producten.
Voor meer info:

www.limburgs-landschap.be

gedreven door n a t u u r

Watervalbos

Een Haspengouwse parel langs de Marebeek
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V.U.: Pierre Van Haelst, Acht Meilaan 23, 3680 Maaseik

gedreven door n a t u u r

CN - Erwin Christis

En hoog in de kale takken hangen maretakken. Al deze planten zijn getuigen van een oud bos. Deze flora
breidt zich immers traag uit. Limburgs Landschap vzw kapt ook bomen. Dat zijn uitheemse bomen, zoals
hier de Amerikaanse eik, die nauwelijks onderbegroeiing toelaten. Ze zijn dan ook minder waardevol voor
onze inheemse soorten. Door de exotische soorten weg te halen, wordt er opnieuw plaats gemaakt voor
inheemse soorten.
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Welkom in natuurgebied Watervalbos
Het Watervalbos is een klein natuurgebied met
jong en oud loofbos, omringd door bloemen- en
bessenrijke bosranden en hooilanden. In het
voorjaar geniet je van prachtige bloementapijten en in het najaar word je betoverd door de
herfstkleuren en paddenstoelen. In en rondom
het gebied vind je volop getuigen uit het verleden: dikke knotbomen, holle wegen en de
hoeve Klein Bivelen.
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Nieuw bos

Ooit was het Watervalbos veel groter, maar net zoals in
de rest van Haspengouw werden bossen omwille van de
erg vruchtbare bodem massaal gerooid en omgezet in
akkers. Bosjes op te steile of te natte stukken bleven soms
bewaard, zoals hier langs de Marebeek. Natuurvereniging
Limburgs Landschap vzw wil op haar eigendom het bos
opnieuw uitbreiden. Ook op het opgehoogde deel van
het natuurgebied, zullen inheemse bomen en struiken
aangeplant worden. Deze vormen samen met de
bloemenrijke kruiden een voedselbron voor bijen, vlinders
en kleine zoogdieren. De ophoging ontstond door de aanleg
van de E313. Het teveel aan grond werd hier opgehoopt.
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Poelen als mini-ecosysteem

Poelen hebben historisch hun plekje in het landschap daar
waar een bron ontspringt. Waar geen bron was, werd
op de laagste plaatsen een poel uitgegraven. Limburgs

Landschap vzw legde hier, vlak langs de Marebeek,
samen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren,
2 poelen aan. Een poel kan naar schatting duizend
verschillende soorten bevatten. Landschapselementen
zoals houtkanten, hagen, ruigtes en bosjes maken deel uit
van de biotoop van de vaak tijdelijke poelbewoners, zoals
kikkers, padden en salamanders. Veel bewoners van zo’n
plas leiden namelijk een dubbel leven: ze combineren hun
leven op het land met voortplantingsperiodes in of rond
de poel. Kleine landschapselementen zijn voor deze dieren
levensnoodzakelijk, zowel voor de verspreiding van de
dieren naar nieuwe poelen als voor de voortplanting.
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Sommige wegen sleten in de loop van de eeuwen zo diep uit door landbouwverkeer en afwatering dat zij
onder het niveau van het landschap kwamen te liggen. Zo ontstaat een weg die soms tot 10 meter dieper
ligt dan het landschap. De meeste holle wegen zijn ontstaan in de late Middeleeuwen. Het contrast van
een holle weg met het omliggende landschap is groot. Zon en wind dringen er moeilijk door; de diepere
ligging en de bomen en struiken geven een holle weg een bijna bosachtige sfeer. De steile zijwanden zijn
dan ook leefgebied van bijzondere planten, zoals waardevolle varen, gele dovenetel en geel nagelkruid.
Dassenburchten vind je vaak een stukje boven de weg in de steile zijwanden.
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Hoeve Klein Bivelen

De hoeve van Klein Bivelen is al eeuwenoud. Op de Ferrariskaarten staat ze vermeld onder de naam ‘Cense
Kleyn Biblen’. De Naam Bivelen vindt haar oorsprong in de Middeleeuwen als versterkte winning, waar
ridders ten dienste van de graaf van Loon woonden. Omstreeks 1845 is er voor het eerst sprake van Grote
en Kleine bivelen. Grote Bivelen bleef eigendom van de abdij van Herckenrode tot de Franse Revolutie
waarna het privaat eigendom werd. De oorspronkelijke bewoners van Bivelen bleven op Klein Bivelen en
bleven het uitbaten als landbouwers tot in 1985.

Bloemrijke hooilanden

Neen, hooilanden hoeven niet groen te zijn. Eeuwenoude
hooilanden staan vol bloemen, zoals de pinksterbloem en de
echte koekoeksbloem. Het aantal planten- en diersoorten
in zo’n hooiland is niet alleen honderden keren rijker, maar
is veel smaakvoller voor het vee. Door bemesting nemen
grassoorten de bovenhand en verdwijnen de soorten die
liever van een schrale bodem houden.
Een look-a-like van de pinksterbloem is de bittere veldkers.
Deze groeit ook op natte plaatsen, maar is vaker in
bosranden of bossen terug te vinden.
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Holle wegen

Een sprookje

Sprookjesachtig mooi zijn de oude boskernen van het
Watervalbos. Vroeg in het voorjaar kan je tapijten van
bosanemoon, eenbes en sleutelbloemen vinden. Hier en
daar vind je ook bosviooltjes en plekjes met speenkruid.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren is een bijzondere
streek in het Zuiden van
Belgisch Limburg. Een
glooiend landschap met beekvalleien, akkers
met bloeiende bermen, hoogstamboomgaarden
die in elk seizoen het landschap opfleuren. Het
regionaal landschap neemt tal van initiatieven
om de natuur en het landschap van Limburgs
Haspengouw te behouden, te herstellen en
beter toegankelijk te maken. Hiervoor wordt
intensief samengewerkt met gemeenten,
natuurverenigingen, landbouwers en andere
organisaties.
		
www.rlh.be
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