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De wolfskopwandelroute

Waarom deze route?
De aandacht in het buitengebied gaat meer dan ooit te
voren uit naar de (natuur) beleving. Iedereen gebruikt
het buitengebied op zijn eigen manier. In 2014 heeft de
gemeente Eijsden-Margraten het initiatief genomen om
samen met Staatsbosbeheer, IKL, VTN Cadier & Keer,
Natuurrijk Limburg en Natuurbalans Limes Divergens te
kijken hoe gezamenlijke doelen gerealiseerd konden
worden. Doel hiervan was om mens en natuur beter op
elkaar af te stemmen,……. dat is gelukt!
Gezamenlijk zijn diverse nieuwe aantrekkelijke
landschapselementen langs de te volgen route
aangelegd, hersteld of opgeknapt. Poelen, stapelmuren,
hagen, paden, trappen en het vrijmaken van mergelwanden zijn een aantal zaken die gerealiseerd zijn.
Tijdens deze samenwerking bleek al snel dat er zo veel
bijzondere plekken in Eijsden-Margraten zijn, dat het
potentieel om hier een spectaculaire wandelroute van
te maken enorm was. Onder het motto ‘het landschap is
van iedereen’ wordt het geëffende pad regelmatig verlaten en gaat u als wandelaar op in het omringende
landschap. Ga op zoek naar onverwachte ontmoetingen
en sporen van bijzondere plant- en diersoorten zoals
Geelbuikvuurpad, Spaanse vlag, Levendbarende
hagedis, Kleine pimpernel en Brede wespenorchis!

wolfskop
wandelroute

Unieke fauna onderweg
Oehoe, Hazelworm, Geelbuikvuurpad, Korenwolf,
Eikelmuis, Vroedmeesterpad, Levendbarende
hagedis, Spaanse vlag.

langs unieke flora en fauna

Beleef het landschap
Deze folder is de handzame versie van een nieuwe
natuurwandelroute. De folder is ontwikkeld zodat ook
mensen zonder Smartphone hun weg kunnen vinden
op deze verrassende tocht door het buitengewone
landschap van Eijsden-Margraten.

Mobiele applicatie (app)
In de bijbehorende gratis app komt u meer te weten
over de rijke flora en fauna, geologie, cultuur en historie
van Eijsden-Margraten.
Door de speciaal ontwikkelde techniek is na installatie
geen directe verbinding met 3G/ 4G meer nodig waardoor je overal kunt navigeren. U kunt deze applicatie
gratis downloaden.
De totale lengte van de route bedraagt 20,8 kilometer.
Met de app is het mogelijk een verkorte route te volgen.
U kunt op elk gewenst moment in (of uit) stappen, de
gps functie van uw telefoon geeft exact op kaart aan
waar u zich begeeft.
De reliëfrijke wandelroute voert door holle wegen,
grubben, weilanden en over trappen:
goed schoeisel is aanbevolen!
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We hebben in de gemeente Eijsden-Margraten een
rijke (cultuur)historie met veel monumentale gebouwen
in een buitengewoon aantrekkelijk veelzijdig landschap
waarover veel informatie beschikbaar is.
Tijdens een route van 20,8 kilometer wordt u nu juist
langs de meest bijzondere flora en fauna geleid.
Ervaar en beleef de unieke krijtrotsen bij de Bemelerberg, leg uw hand op Europa ’s grootste vuursteenbank:
‘de Wolfskop’ en ervaar de indrukwekkende vergezichten.

gratis app

