
 

 

 

 

 

Waar: Genhoes, Valkenburg 

 60min          2,2km 

 

Over de route 

Korte route langs de Doalkesberg met prachtig uitzicht  

over het Geuldal met de drie kastelen. Op de steile  

grashellingen is met het Europese project Life Pays Mosan  

meer grond aangekocht en ingericht voor meer en  

bijzonderder bloemen. Daarnaast vind je een oude abri  

in de rotswand waarvan wordt gezegd dat onze voorouders 

 daar nog gewoond hebben. 

 

Wandel deze route met onze route app 

Omdat de route app op termijn waarschijnlijk gaat sluiten  

is er voor gekozen om deze route in print uit te brengen.  

Wandelroute Bloemrijk Doalkesberg, Genhoes 

Praktische informatie 

Koetshoes 

 



Kaart 

 

Waar kun je starten 

Parkeerplaats De Kluis 

de Kluis, Kleineweg, 6301 PV Valkenburg 

 

Wat kom je onderweg tegen? 

 

1. Starten met gewoon grasland 

Vanaf de parkeerplaats gaan we van de hoogte langzaam naar beneden; bij dit weiland is goed te zien dat er veel en intensief 

met koeien en mest is gewerkt. Door deze rijkdom in de ondergrond zie je ook verder naar beneden effecten. Door aankoop van 

dit perceel zijn de randvoorwaarden voor natuurontwikkeling lager op de helling veel beter. 

 

2. Broedplaats voor het vliegend hert 

Even teruggelopen naar het hek waarachter schapen en of geiten worden gehouden zie je goed hoe snel en steil het naar 

beneden gaat. Aan de rechterkant van dit wilde pad zie je een paar boomstammen vertikaal bij elkaar als een bundeltje in de 
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grond gezet. Deze eikenstammen zijn broedplaatsen voor het grootste insect van Nederland. Nu nog wachten tot na 2 jaar als 

larve in de stam geleeft te hebben te ontpoppen als Vliegend hert. 

 

3. Micro-reliëf in het gras 

Aan de rechterkant van de weg zie je in de helling allerlei kleine hobbels. Daardoor zijn er voor veel verschillende planten 

passende vestigingsplaatsen met eigen bezonning, ondergrond en meer of minder vocht. Dat helpt bij de ontwikkeling van meer 

en diverser natuur en biedt daarbij ook bijzondere kansen voor soorten van schrale en drogere bodems. 

 

4. Helpen met maaisel 

Aan de lage kant van het pad zie je een voormalige akker die in een paar jaar, o.a. door het aanbrengen van extra zaad tot 

ontwikkeling is gekomen. Ratelaar, geel bloeiend in het voorjaar, ratelt als de zaadjes gezet zijn wanneer de wind de planten 

beweegt en is kenmerkend voor deze bijzondere omstandigheden. Zij zijn een eerste stap in een ontwikkeling naar een 

orchideeenrijker grasland 

 

5. Infopaneel Life Pays Mosan 

Het infopaneel beschrijft in beeld en tekst het project en de samenhang. Bij het bankje hier heb je verder een prachtig uitzicht 

over het Geuldal met zijn bloemrijke hellingen, hellingbossen en deels schrale graslanden. 

 

6. Insecten langs het spoor 

Bij de aanleg van het spoor zijn hier ook andere bijzondere insecten gekomen. De stenige omgeving van het spoor is aantrekkelijk 

voor de rosse sprinkhaan en komt als enige plek in Nederland hier voor. Je zult zien dat er voorzichtig wordt gemaaid, er staat 

altijd wel wat gras van vorig jaar om zo voldoende leefruimte voor deze soort te houden. 

 

7. Opener bos door groepenkap 

Omhoog lopend via de lange trap valt waarschijnlijk op dat er maar weinig grote bomen staan. Dat klopt, er is veel ondergroei en 

lagere bomen weggehaald. Juist de bloemen in deze open bossen zijn bijzonder en door jonge struiken aan te planten is er meer 

ruimte voor deze bloemsoorten om zich weer te laten zien. Voor een optimaal beeld zal het nog een aantal jaren duren. 


