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Stamprooiersbroek

Bezoekerscentrum Mariahof,
Einde Mariahofstraat, Beek (Bree)
Voor de openingsuren van het bezoekerscentrum surf je
naar www.natuurpunt-bree.be
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toegankelijkheid

Een aangepaste wandeling tussen P6 en de vogelkijkhut De
IJsvogel is toegankelijk voor rolstoelgebruikers (1,6 km
heen en terug).
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De Luysen

Volg de wegwijzers vanaf de kerk van Beek (parking P6)
• 7 km Blauwe wandeling
• 6,8 km Gele wandeling
• 10 km Rode wandeling
• 3,3 km Groene wandeling

Sint-Maartensheide - De Luysen is vrij toegankelijk op de
wandelpaden. Geschikt voor kinderwagens met grote
wielen. Honden dienen aangelijnd. Op de gele wandeling
zijn honden niet toegelaten. Laarzen of stevige schoenen
zijn wenselijk in natte periodes.
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Bebouwing
Rolstoelpad
Blauwe wandeling 7 km
Groene wandeling 3,3 km
Gele wandeling 6,8 km
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SINT-MAARTENSHEIDE - DE LUYSEN
Start vanaf coördinaten +51.177539, 5.663165
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Boomkikker

Grauwe klauwier

Langs de Abeek vinden we ook meerdere watermolens terug.
Hoewel ze hun oude functie niet meer vervullen, zijn ze omwille
van hun historische waarde gerestaureerd. Aan de Luysmolen
vind je een gezellige picknickplaats met zicht op de vistrap.

In een verre uithoek van Vlaanderen, op
de grens van Bree en Bocholt, rijgen
Bloedrode heidelibel

de natuurgebieden zich als parels
langs de Abeek. Samen met
het Stamproyerbroek en
het Smeetshof vormt Sint-Maartensheide - De Luysen de
Vlaamse kant van het grenspark Kempen-Broek. De streek
biedt verrassend veel variatie waar het heerlijk genieten
is van een afwisselend landschap. Het grenspark is ook
aangeduid als stiltegebied.

Sint-Maartensheide - De Luysen
In het verleden vormde Sint-Maartensheide een uitgestrekt
heidegebied grenzend aan het valleilandschap van de Abeek.
Het gebied ligt in een soort kom waar de Abeek langs de ene
kant instroomde, breed uitwaaierde en enkele kilometers verder
weer uitstroomde. Zo vormde zich hier een groot doorstroommoeras. Door de aanleg van afwateringsgrachten werd destijds
het gebied deels drooggelegd.
Naast restanten van die heide vind je er tegenwoordig een mix
van bos, weilanden en akkers. Natuurpunt Bree heeft sterk
ingezet op kleinschalige landschapselementen door houtkanten,
struwelen en poelen aan te leggen. Hierdoor vonden grauwe
klauwier en boomkikker er hun weg terug.

Waterkracht en vistrap

Centraal in het gebied ligt het vijversysteem De Luysen. Dit is
één van de topvogelgebieden in Vlaanderen. Open water wordt
er afgewisseld met rietkragen, broekbossen en ruigten.
Zeldzame vogels zoals snor, roerdomp en watersnip voelen zich
hier prima thuis en broeden er jaarlijks.
Het gebied leent zich uitstekend voor natuur- en landschapswandelingen. Het bezoekerscentrum Mariahof is hiervoor een
ideaal vertrekpunt. Je vindt hier alle nodige info en je kan er
genieten van een drankje.

Wist je dat?
Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
gratis wandelkaart en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

Veel vissoorten ondernemen jaarlijks een lange reis naar de
bovenstroomse delen van de beek. Daar zijn de omstandigheden gunstig om zich voort te planten. De watermolens vormen
een blokkade op hun route. Om de migratie terug mogelijk te
maken, worden vistrappen aangelegd langsheen de watermolens en andere barrières. Dat zijn omleidingen waarlangs de
vissen de molen kunnen omzeilen. In de Abeek leeft één van de
laatste populaties van de beekprik, een zeldzame en Europees
beschermde vissoort.

“Sint-Maartensheide De Luysen is één van de
soortenrijkste libellengebieden van Vlaanderen.”

Cadeau!

word lid van

Natuurpunt!

Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Natuur.gids met 66
uitgestippelde wandelingen en
fietstochten in de mooiste natuur
gebieden van België.

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 24 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

Europese topnatuur hersteld
De ecologische waarde van dit gebied is groot, het is een
hotspot voor de Limburgse natuur. Dankzij het Europese
LIFE+ project ‘Life Abeek’ kan Natuurpunt verschillende
belangrijke leefgemeenschappen herstellen. Een mozaïek van
prachtige bossen, blinkende vijvers, bloemrijke weides en een
paarse heide, daar gaan we voor.

Natuur.gids
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets-en Wandelgids met 66 uitgestippelde wandelingen en fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België

Natuur.blad
Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine
boordevol informatie over de natuur.

Wandelingen en fietstochten

Natura 2000

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en fietstochten.

Dit prachtige natuurgebied behoort tot het Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke natuur-gebieden. Met dit
initiatief wil de Europese Unie een samenhangend netwerk van
natuurgebieden creëren waar de meest bedreigde fauna en flora
kan heropleven. Het gaat daarbij vooral om de soorten en
biotopen die beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn.

Natuurpunt Winkel
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...

Kortingen bij onze partners
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
Tierra Natuurreizen, isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

Hoor ze fluiten

LIFE
Het Altenbroek maakt deel uit van
het Natura 2000-netwerk van
Europees belangrijke natuurgebieden en geniet de financiële
steun van het LIFE-fonds van de Europese Unie.

Download je gratis onze cd met vogelgeluiden en
wandelkaartjes
Blauwborst

IJsvogel

Welkom!

www.natuurpunt.be/lidworden

