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De aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (Buitenring) heeft gevolgen
voor de natuur. Onvermijdelijk is dat er natuurgebieden verloren gaan, of er op
achteruit gaan. Daarom wordt de natuur langs en op het tracé van de Buitenring
ruimschoots gecompenseerd. Deze wandeling is een route langs gebieden waar
nieuwe natuur reeds gerealiseerd is. De nieuwe natuurcompensatiegebieden
worden veelal (direct) langs het hele tracé van de Buitenring aangelegd. Daarbij
wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande natuurgebieden. Waar mogelijk
wordt ook het oude cultuurhistorische landschap in ere hersteld. Een van de
locaties waar natuurcompensatie heeft plaatsgevonden, ligt in de gemeente
Schinnen. Hier zijn landbouwgronden aangekocht en omgevormd naar
natuurgebieden. Wij wensen u veel wandelplezier in het prachtige landschap
van de gemeente Schinnen en Nuth.
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Start wandeling

De wandeling kan worden gestart vanaf de
parkeerplaats aan de Muldersplas waarna u de
Thullerkerkweg af loopt richting de
Alfa bierbrouwerij.
Alfa Bierbrouwerij
De Alfa Brouwerij is een familiebedrijf uit 1870.
De ambachtelijke brouwerij is de enige in Nederland
die haar brouwwater uit een eigen, door overheid
erkende, bron van natuurzuiver water wint.
U kunt de brouwerij met proeflokaal en bronhuisje
bezoeken (op afspraak). Zie www.alfabier.nl
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Hier aangekomen steekt u de weg over en neemt
u de rechter landbouwweg omhoog, dit
is het Mulderswegske. U passeert hier een
oorlogsmonument. Vervolgens loopt u alsmaar
rechtdoor totdat de weg een scherpe bocht naar
rechts en weer naar links maakt.
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Regenwaterbuffers en erosie
Recht voor u ziet u een regenwaterbuffer,
aangelegd door Waterschap Roer en Overmaas.
Dergelijke waterbuffers worden gerealiseerd
om bij extreme regenval, water en aarde op te
vangen, afkomstig van de akkers in de omgeving.
Een aantal van deze akkers is door de Provincie
Limburg aangekocht voor natuurcompensatie
van de Buitenring. Hierop is nu bos aangeplant,
die de aarde makkelijker vasthoudt. Behalve dus
dat de natuur wordt gecompenseerd als gevolg
van de Buitenring, wordt met de aanleg van bos
ook (bodem)erosie tegengegaan. Hoewel er ook
graanakkers worden gerealiseerd in het kader van
de compensatie, worden deze met het oog op het
voorkomen van erosie, niet op hellingen aangelegd.

We vervolgen onze weg. Direct achter de waterbuffer zien we percelen die ten behoeve van de
natuurcompensatie ingericht zijn. Het betreft
onder meer de aanplant van jong bos. Aan de
andere kant van het pad zien we ook een natuurcompensatiegebied met bosaanplant en hagen.
We blijven op het pad en komen in een oude
holle weg met aan onze rechterzijde een oud
bos. In dit bos is een tweetal kunsthorsten hoog
in de bomen aangebracht. Een kunsthorst is een
mandje waar een buizerd of sperwer zich
in kan nestelen.
Als we de holle weg uitlopen en we ons
omdraaien hebben we een mooi uitzicht op het
glooiende Limburgse landschap met oudere
bossen en het net aangeplante bos. Als we onze
weg vervolgen, zien we aan onze rechterzijde
weer een klein aangeplant bos dat aansluit op het
oude bos. Waar eerst tot tegen de graft aan werd
geploegd en deze onder druk stond, heeft de
Provincie het landbouwperceel kunnen aankopen
en beplant met bos. De graft is daarmee veilig
gesteld voor de toekomst.

Graften
Graften zijn oude cultuurhistorische
landschapselementen. Een graft is een knik of
mini-terras (steile rand) op een helling, meestal
begroeid met struikgewassen. Graften zijn ontstaan
door een combinatie van een menselijke activiteit
en een natuurlijk proces. In sommige gevallen
hadden ze een functie als veekering. Zo plantten
boeren vroeger hagen en struweel rondom hun
weilanden om het vee niet te laten ontsnappen. In
deze afscheidingen werden bovendien vaak grotere
bomen aangeplant. Na de uitvinding van het
prikkeldraad rond 1880 werden deze afscheidingen
steeds meer verwaarloosd, of soms werden ze
verwijderd. Daar waar de hoogteverschillen niet
groot waren werden ze vaak weggeploegd om
plaats te maken voor grootschalige akkerpercelen.
Sommige graften zijn zelfs terug te vinden op oude
topografische kaarten.
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Herstel oude cultuurlandschap
Deze hoogstamboomgaard was op een enkele
boom na verdwenen maar is weer in oude luister
hersteld. Op een kaart getekend tussen 1771 en
1778 door Ferraris, veldmaarschalk in de
Oostenrijkse Nederlanden en oude topografische
kaarten uit de periode 1836 en 1843 is te zien dat
hier een hoogstamboomgaard aanwezig was.
Dat geldt ook voor een ander natuurcompensatieperceel dat even verderop in Vaesrade ligt. Het
fruit in de hoogstamboomgaarden vormt een
belangrijke voedselbron voor onder andere de das.
De hagen bieden dekking aan allerlei dieren en
geleiden door de beschutting die ze bieden, dassen
naar de voedselrijke fruitboomgaarde.

Als we het Mulderswegske vervolgen, komen
we op een splitsing. Hier slaan we rechtsaf. Dit is
de weg van Vaesrade naar Oppeven. Aan onze
rechterzijde zien we het aangeplante bos dat
reikt tot aan bestaand bosgebied en aansluit op
de graft. Rondom deze percelen liggen kleine
graanakkers.
Voedsel voor vogels en insecten
Op de graanakkers vinden we behalve granen ook
bladrammenas, een gewas rijk aan oliehoudende
zaden. Het graan en de bladrammenas vormen
een belangrijke voedselbron voor zangvogels
die vooral bij strenge winters deze gewassen
makkelijk weten te vinden. Op hun beurt vormen de
zangvogels weer een belangrijke voedselbron voor
roofvogels waar in het kader van de Buitenring voor
gecompenseerd dient te worden. Ook de patrijs die
hier voorkomt voelt zich hier op zijn gemak. In de
randen van deze percelen vinden we een bloemrijk
kruidenmengsel met onder andere klaprozen en
korenbloemen die in de zomer prachtige kleuren
laten zien tegen de blauwe luchten Behalve een
lust voor het oog vormen de bloemen ook een
belangrijke voedselbron voor allerlei insecten
waaronder vlinders, bijen en hommels.

We lopen alsmaar rechtdoor waarna we op de
Zandbergweg komen en gaan voorbij aan een
landweg rechts van ons. Onderaan komen we
aan de verkeersweg Vaesrade - Hommert. Hier
slaan we rechtsaf en lopen langs een kapel. Even
verderop slaan we weer rechtsaf, de Oliegats in
en volgen het voetpad. Aan het einde van deze
weg gaan we rechtsaf de Bottelegats in. Hier
op de hoek zien we aan onze rechterzijde een
aangeplante hoogstamboomgaard. Tegen de
perceelsgrens zijn ook hagen aangeplant.

6
We lopen een holle weg omhoog. Links en
rechts zien we vele holen die door konijnen
en marterachtigen zijn gegraven. Boven
aangekomen hebben we een mooi uitzicht
over Vaesrade. We slaan rechtsaf en lopen op
de Reulingsweg. Na zo’n 100 meter zien we
rechts en links weer compensatiepercelen die
in 2012 zijn gerealiseerd. Voor het aangeplante
compensatiebos gaan we linksaf het grasland
in, het A Sjmeetsbuusjke wandelpad. Aan
het einde van het grasland lopen we via een
doorgang in de draad door een bos dat in 2014 is
aangeplant. Uiteindelijk komen we weer op het
Mulderswegske. Hier slaan we linksaf en lopen
terug naar de parkeerplaats van de Muldersplas.

De Route
Afstand: 		
Start: 			
Moeilijkheidsgraad:
Informatie:		

4 km
Parkeerplaats aan de Muldersplas
Makkelijk
www.buitenring.nl

4
1
2

3

6
5

Natuurwandelroute
Buitenring Parkstad Limburg
Gemeente Schinnen en gemeente Nuth

Colofon
Uitgave en tekst:		
Provincie Limburg
Grafische vormgeving en print: Grafisch Centrum, Provincie Limburg
Deelname aan de wandeling zoals gepubliceerd in deze folder geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico. De Provincie Limburg
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig(e) letsel en/of materiële schade die deelnemers kunnen ondervinden binnen of buiten
de route of locatie.
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
September 2014 | 14-2147

