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NATUURMONUMENTEN VERSTERKT UNIEK LANDSCHAP NOORDAL
In en rond het dal van Noor laat Natuurmonumenten deze winter op verschillende plekken
beheer en inrichtingswerkzaamheden uitvoeren. Zo zorgt Natuurmonumenten er voor dat
het unieke en typische karakter van het Noordal wordt behouden, herstelt en versterkt. De
werkzaamheden vinden plaats van januari tot april 2012 in de Horstergrub, de Matsedellen,
Teleginster, de Beemden en Wolfsberg. Het project is onderdeel van het Interreg IV
HABITAT Euregio project dat als doel heeft de groene infrastructuur in de Euregio te
versterken.
Uniek cultuurhistorisch landschap koesteren
“ Het dal van de Noor is wat betreft natuur- en cultuurhistorie een van de mooiere en best
bewaarde landschappen van Zuid- Limburg. Het beheren en onderhouden van de hier
voorkomende kleine landschapselementen, zoals hagen, heggen, holle wegen, grubbes en
knotbomen, is van groot belang. Voor de omwonenden van dit gebied is het belangrijk dat
we met respect voor het verleden en zijn rijke historie omgaan. Ook voor de vele recreanten
die deze omgeving bezoeken valt er dan nog meer te genieten van dit schitterende
Limburgse landschap.” Aldus Frenk Janssen, boswachter bij Natuurmonumenten, regio
Zuid-Limburg.
Profijt voor dieren
Dankzij het Habitat Euregio project kunnen nieuwe groene verbindingsstroken worden
aangelegd of verbeterd, zoals hagen, heggen, poelen en graften. Deze zorgen voor een
verbetering van de leefomgeving van verschillende dieren, zoals de grauwe klauwier,
vliegend hert, de vroedmeesterpad, hazelmuis maar ook de das. Door rechte bosranden te
onderbreken en aan te planten met struiken verandert de bosrand in een meer natuurlijke
overgang. Die biedt meer voedsel-, schuil- en nestgelegenheid voor allerlei kleine
zoogdieren zoals de hazelmuis maar ook voor veel vogels zoals de braamsluiper, grauwe
klauwier,spotvogel en vliegenvanger. Ook insecten zoals vlinders, sprinkhanen, kevers en
mieren profiteren van deze natuurlijke overgang. Door het aanplanten van fruitbomen
creëert Natuurmonumenten naast een aantrekkelijk landschap ook een voedselbron voor
dieren zoals de das, vogels en vlinders. De werkzaamheden die Natuurmonumenten gaat
uitvoeren in de Beemden van de Noor zorgen er bovendien ook voor dat het
oppervlaktewater op natuurlijke wijze in de bodem kan trekken. De bronnen kunnen door de
werkzaamheden ook weer op een natuurlijke wijze afwateren op de Noor.
Meer genot voor natuurliefhebbers
De werkzaamheden die voortvloeien uit het HABITAT Euregio project leveren ook meerdere
voordelen voor de bezoekers van het Noordal. Door het herstel van de cultuurhistorische
elementen komt het karakteristieke landschap van het Noordal nog meer tot haar recht.
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Door het plaatsen van informatiepanelen komen bezoekers meer te weten over het gebied
en haar unieke karakter. Ook gaat Natuurmonumenten aan de slag om het bos in de
Horstergrub en Wolfsberg haar natuurlijke opbouw en samenstelling terug te geven. Door
meer afwisseling in bomen, struiken en planten versterkt het bos en wordt het bos een
interessantere omgeving voor verschillende dieren en voor recreanten. Door het snoeien
van hagen en heggen creëert Natuurmonumenten verschillende mooie uitzichtpunten. Bij
de heerbaan , langs het fietspad van Ulvend richting ’s Gravenvoeren, plaatst
Natuurmonumenten een houten bankje. Zo kunnen bezoekers van het natuurgebied rustig
genieten van het prachtige omliggende landschap. Meer informatie over het HABITAT
Euregio project is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/noordal
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