
LOSS WANDELING - 5,5 KM

Voerenweg - Wist je dat deze 
weg ooit de handelsweg was 
tussen Maastricht en Aken? Vo
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Witgrub - Spot hier diverse dassenburchten en -wissels. 
Hier in deze holle wegen voelt de das zich thuis. 
Hij graaft zijn verblijf graag aan bosranden, houtwallen, 
brede heggen, in hoogliggend terrein of op hellingen. 
En altijd in de buurt van gras- en akkerland en water. 
Om de wildpopulatie in dit gebied duurzaam en 
verantwoord in balans te houden, zijn hier jagers actief. 
Ze dragen op deze manier bij aan een gezonde biotoop. 
De ree in de reestoverij in onze winterbox is afkomstig 
uit dit leefgebied.

Savelsbos - Het Savelsbos is met haar tweehonderd 
hectare rijk aan ontzettend veel diverse flora en fauna. 
Dit hellingbos is gelegen op de steile overgang van het 
Maasdal naar het plateau van Margraten. Wist je 
trouwens dat hier de grootste dassenpopulatie van 
Nederland herbergt?
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Hei15 werkt aan de bodem! 
Langs dit pad werkt Hei15 de komende 
tien jaar haar plan uit met als ultieme 
doel 'natuurinclusief boeren'. 
Vijftien hectare aan natuur die enerzijds 
op een duurzame manier verzorgd en 
gevoed wordt en anderzijds lekker 
met rust wordt gelaten. Dit alles om 
de bodem te verbeteren, vruchtbaarder 
te maken en de biodiversiteit te vergroten. 
Een ingenieus ecosysteem in de maak 
met onder andere een groeiend voedselbos, 
passende groen elementen in het landschap, 
een bloemenstrook die goede beschutting 
biedt voor klein wild en vogels en een paradijs 
is voor insecten in de zomer. Zo hebben de
bijen hier afgelopen zomer hard gewerkt met 
een (terug)blik Löss honing in onze winterbox 
als resultaat. Laat hem straks smaken.

Roofvogels - Kijk gedurende de wandeling ook eens omhoog. 
De populatie roofvogels is de afgelopen tijd erg toegenomen 
hier in de streek. Tijdens je wandeling zul je regelmatig buizerds, 
valken en heel bijzonder de rode wouw zien. De rode wouw is 
een van de mooiste roofvogels van Europa vanwege zijn 
kleurschakeringen en stond op de lijst van uitsterven. 
Sinds kort is hij dus weer terug hier in het gebied! 

Monumentale boomgaard Vandewall - 
In de monumentale boomgaard 
‘Hakkeknop’ dateert de oudste aanplant 
uit 1905. Van de vruchten van deze 
hoogstambomen wordt de biologische 
en erg smaakvolle stroop van 
Stroopmakerij Vandewall uit Eckelrade 
gemaakt.



DE TOEKOMST LIGT ONDER JE VOETEN

  Start je wandeling bij de uitkijktoren op de Mescherhei. 
  Parkeer hier ook je auto.
  Steek, met je rug naar de uitkijktoren, de Heiweg over 
  en loop het onverharde wandelpad op.
  Ga rechts bij de T-splitsing en na ongeveer 50 meter sla 
   je links het smalle wandelpad in. Loop vervolgens de 
  smalle Witgrub helemaal (steil) naar beneden. 
  Beneden uitgekomen bij het kruispunt van onverharde 
  wegen ga je rechts. Loop voorbij de y-splitsing tot aan 
  de T-splitsing en houdt bij de gekleurde paaltjes links aan.
  Vlak daarna ga je rechts het onverharde wandelpad in 
  totdat je bij een T-splitsing komt, hier ga je links. Je komt 
  uit op de verharde Sint Geertruiderweg. Ga hier rechts en 
  loop zo’n 200 meter via het verharde fietspad richting 
  Moerslag. 

ROUTEBESCHRIJVING

  Je daalt een stukje. In de bocht steek je de weg over en 
  ga je rechts van het houten hek door het groene hekje 
  (ingang van Staatsbosbeheer). Loop een stukje rechtdoor 
  en sla rechts (bij de groene slagboom) het wandelpad in.
  Ga door het groene poortje en houd links aan steil omhoog 
  het bos in. 
  Let op: als je bijna boven bent sla je rechts het wandelpad 
  (tussen de wandelpaadjes) weer naar beneden. Je gaat steil 
  naar beneden en dan rechts de trappen af naar de verharde weg.
  Beneden aangekomen bij de verharde weg 
  (Sint Geertruiderweg) steek je de weg over en ga je langs het 
  huisje het wandelpad in.
  Volg dit pad, achter de camping door, omhoog tot bovenaan 
  de Hagenweg. Bij de T-splitsing ga je naar links en dan de eerste 
  onverharde splitsing naar rechts. Je komt op de Delweg uit. 
  Na een kilometer sla je links op het nieuw aangelegde 
  wandelpad met op de achtergrond Hei15. Je volgt dit 
  wandelpad tot aan de Heiweg. Op de Heiweg loop je weer 
  terug naar de uitkijktoren.


