
 GOSA WANDELT IEDERE 4DE DONDERDAG      

                 Donderdag 26-11-2020 start stipt 13.30 u 

                                    

        

Wandeling in het gebied De Bever +/- 9 km (       wandelroute), of 

Kortere wandeling in de omgeving van 4,4km (         wandeling) of 

Wandeling goed begaanbaar Beverpad 2km 

 

De warmbeekvallei is een natuurgebied in de provincie Limburg. De oevers van de Warmbeek bevinden 
zich tussen Kaulille en Achel. De Warmbeek heeft ervoor gezorgd dat tussen de deelgemeenten Hamont 
en Achel een groot natuurgebied ontstond. 
  
Het natuurgebied omvat onder meer de samenvloeiing van Warmbeek en Dorperloop bij  
Sint-Huibrechts-Lille, waar een moerassig veengebiedje ligt en de oevers steil zijn. Verder omvat het 
gebied natte hooi- en weilandjes, broekbossen, loof- en naaldbosjes. Ook omvat het gebied wateringen die 
in de 19e eeuw zijn aangelegd. In 1990 is men met het beheer begonnen.  
 

Van de burcht Grevenbroek rest enkel een ruïne, nadat het slot in 1702 volledig werd verwoest. In de 
omgeving situeren zich nog enkele belangwekkende monumenten zoals de Tomp en de 
Grevenbroekmolen. Om de watermolen draaiende te houden was er nood aan veel water. Hiervoor zorgde 
een 12 ha grote molenvijver, die door de Warmbeek van water werd voorzien. In de omgeving van de 
Tomp komt er eveneens een erg moerassig gebied voor. 
 

Vorig jaar nog werden er aan de vijver nog natuurherstelwerken uitgevoerd en werd er een belevingspad 
gerealiseerd; de vijver werd natuurvriendelijk ingericht om zo een optimaal leefgebied te vormen voor 
Europees beschermde amfibieën zoals de heikikker. De vijver wordt regelmatig visvrij gemaakt en ook  
het woekerende parelvederkruid wordt stelselmatig verwijderd zodat de vijver niet terug dicht groeit.  
 

Voorzie stevige schoenen en aangepaste kleding. 
 

En… Wil je wel wandelen, maar kan je partner of vriend om één of andere reden deze afstanden niet 
wandelen, dan is er altijd de mogelijkheid om in bijhorend cafetaria iets te gaan drinken. Kom dan toch met 
twee of drie want als de ene wandelt, kan de andere een gezellig praatje maken met andere Gosa-leden 
die dit ook verkiezen. 
 

Parkeren en vertrek op de parking van domein De Bever 

Adres: Beverbekerdijk 50, 3930 Hamont-Achel 

Inschrijven is noodzakelijk, schrijf je vóór 20 november in en geef het aantal deelnemers en de gekozen 
wandelafstand door aan Claessens Anne Marie claessensannemarie@gmail.com   of Tel. 0478/99 99 97  

Luk Remans      Voorzitter GOSA gewest Maaseik     
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