Domeinbos Lozerheide
WANDELEN DOOR DE BEBOSTE OUDE VLOEIWEIDEN
In 1977 en 1981 werden de vloeiweiden van Lozen, 206 ha, eigendom van de Vlaamse
Gemeenschap. Ze zijn nu een uniek natuurgebied met een weelde aan planten en een intens
insectenleven. In de afvoersloten groeien veel planten, kenmerkend voor een mineraalrijk water.
Ook de paddestoelen zijn rijk vertegenwoordigd. Als zoogdieren dienen vooral reeën en vossen
vermeld te worden. Op de Lozerheide broeden de jongste jaren niet minder dan 80 van de 140
vogelsoorten die in Limburg nestelen.
1. Houd op de parking (1) het informatiebord links van je en ga rechtdoor de grootste bosweg in.
Het is een mooie dreef, omzoomd met walnoot. Rechts schieten populieren de hemel in.
Deze boomsoort neemt ongeveer 45 procent van het domeinbos in beslag maar de bestanden
worden geleidelijk aan omgevormd met diverse soorten inheemse loofboom. Neem de eerste weg
rechts, een fijnsparrendreef. Hier zie je in het landschap nog restanten van de vroegere vloeiweiden
zoals de afvoersloot die je bijna aan het einde van de weg oversteekt via een plankenbrugje (2).
2. Aangezien je de rode wandeling volgt ga je nog eens rechts af en blijf je rechtdoor stappen tot

ongeveer 50m voor de verkeersweg N747. Sla de linkerzijweg in, steek een plankenbruggetje over,
sla links af bij de T-splitsing. Iets verderop kom je tot op ongeveer 15 m voor het hek van een
viskwekerij. In 30 vijvers die samen 15 ha groot zijn, wordt hier door het Vlaamse gewest vis
gekweekt ten behoeve van de riviervisserij. Ook wordt hier aan wetenschappelijk onderzoek
gedaan.
3. Steek de beek over en volg het rode pad langs de visvijvers. Voorbij de vijvers ga je de
eerstvolgende linkerweg in, kruis je nogmaals de beek, waarna je dadelijk rechts afslaat. Sla links af
bij de eerstvolgende T-splitsing en rechts af bij een grote weide. Je bereikt vervolgens alweer een Tsplitsing (4), waar je links een brede kronkelweg door een populierenbos volgt.
4. Het gaat nu door het groene hart van de Lozerheide. Trek je niets aan van de eerstvolgende
linkerzijweg. Je komt uit op een T-splitsing en gaat linksaf over een brede sloot. Blijf rechtdoor
lopen bij een rechterzijweg. Je wandelt dus tussen een prachtige vijver en de viskwekerij. Sla rechts
af bij de volgende T-splitsing en keer de viskwekerij de rug toe. Volg de naar rechts afbuigende
weg langs het fotogenieke Klotven. Het werd uitgegraven door de mens en met de uitgegraven
aarde werd een soort dijkweg aangelegd waarover je nu loopt, door het laagste deel van het bos. Op
en rond het ven broeden en pleisteren tal van vogels, waaronder ook de blauwe reiger. Op een
perceel dat aan het domeinbos paalt, broeden jaarlijks vijftien tot twintig koppels van deze grote
vogelsoort. Net voorbij het Klotven sla je links af en steek je via een plankenbruggetje (5) de grote
afvoersloot of ‘collector’ over.
5. Vervolgens leidt de wandeling door het noordelijkste deel van het domeinbos. Voorbij een Tvormige splitsing, waar je de linkerweg kiest, sla je rechts de eerstvolgende rechterzijweg in (blijf
rood volgen, geel gaat rechtdoor). Er volgt alweer een T-splitsing: sla rechts af en ga daarna de
eerstvolgende linkerzijweg in. Op een viersprong moet je links-af. Iets voor een gerestaureerde
vloeiweide (6) buigt het weggetje naar links af. Rechts van je strekt zich een oude, 2,6 ha grote
vloeiweide uit.
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6. Je wandelt door een sparrendreef, met de vloeiweide aan je rechterkant. Iets voor een infobord
'Watering' moet je de eerstvolgende linkerweg in. Je komt uit op een kruispunt van grote boswegen:
blijf rechtdoor wandelen langs een schuurtje van de boswachterij. Bij een volgend gebouw van de
boswachterij staat een fraai informatiebord (7).
7. Op een viersprong met pictogrammen moet je linksaf. Het wandelpad leidt nu door privé-domein
met akkers en een weide. Sla de nu volgende linkerzijweg in. Die weg loopt parallel aan het
Kempense Kanaal, dat ooit de magere heidegronden verrijkte en soms zaden met zich meevoerde
van planten die normaal niet in de streek voorkomen, bijvoorbeeld de al genoemde herfsttijloos.
Blijf de weg gewoon rechtdoor volgen, terug naar de parking (1).
PRAKTISCH
Afstand: 7 km
Bewegwijzering: paaltjes met een afgeschuinde en rood beschilderde kop.
Vertrekpunt: de parking aan het domeinbos Lozerheide in de Fabriekstraat Bocholt/Kaulille tussen
de brug over het Kempisch Kanaal en de sluis van Lozen op de Zuid Willemsvaart.
Aard van de weg: onverharde wegen en paden, waarvan een aantal ooit bestrooid is geweest met
grind. Vlakke, maar soms smalle en ook in de zomer modderige weggetjes.
Kinderwagens/rolstoelen: deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijke wandeling
Opmerking: ook bij droog weer doe je best stevige schoenen of laarzen aan want het kan er sompig
zijn. Sinds 2007 zijn er bewegwijzerde wandelingen voor rolstoelgebruikers en mindervalide
wandelaars.
ANDERE WANDELIDEEEN
De grote gemeente Bocholt heeft nog veel ander wandelplezier te bieden, , bijvoorbeeld in het
natuurgebied Smeetshof, dat participeert in het grensoverschrijdend project ‘Kempen-Broek’. Je
hebt er de keuze uit 5 bewegwijzerde wandelpaden, van 2,2 tot 8,1 km. Info bij Toerisme Bocholt.
INFO
Toerisme Bocholt, Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
Tel 089 20 19 30
Fax 089 46 67 90
toerisme@bocholt.be
www.bocholt.be
Houtvesterij Bree, Ter Rivierenwal 9a, 3960 Bree
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos en Groen
Tel 089 46 21 31
Verantwoordelijke: Dhr. G. Winters
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