Vereniging tot Natuurbehoud (IVN/VTN werkgroep) Cadier en Keer
Wandelexcursie vanaf het nieuwe Klimaat bos op de Riesebèrg.
Zondag 26 september 2021 tussen 10.00 uur en 16.00 uur
Aan de hand van een beschrijving en foto’s kan een wandeling van ± 4 km (circa 1½ uur) doorlopend worden
gelopen. Op de route worden de wandelaars niet alleen geïnformeerd over het nieuw te ontwikkelen
Klimaatbos maar ook over de verschillende boomsoorten die ze onderweg tegenkomen. Honden aangelijnd.
Het terrein is niet geschikt voor kinderwagens of mensen met loop en/of zicht beperkingen. De route loopt
via stegels door diverse weilanden en een steile boshelling op en af. Vanaf het plateau valt er te genieten van
mooie Maasdal panorama’s. Bijzonder op de route zijn een mooie oude boswachterswoning genaamd ‘de
Beuk’ en de ‘Hotsboom’, een Lindeboom van meer dan 200 jaren oud. Er wordt aandacht besteed aan de
groeiplannen en het toekomstdoel van het nieuwe Klimaat bos van 3 hectare groot.
Parkeren op het Raadhuisplein in het centrum van Cadier en Keer. Van daaruit is het circa 15 minuten naar
het Klimaat bos op de Riesebèrg aan de Gruisveldweg. Neem de onverharde weg tussen huisnummer 50 en
52 op de Rijksweg tot aan de bosrand.
vtncadierenkeer@home.nl
Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het IVN Bomenfestival Limburg en is gratis.
Over Bomenfestival Limburg
Van september tot en met november organiseren IVN en partnerorganisaties een veertigtal gevarieerde
activiteiten voor jong en oud over en rondom bomen: het IVN Bomenfestival. Van speurtochten en
kinderactiviteiten, naar excursies, routes en zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een werkdag. Het
gehele programma is te vinden op www.ivn.nl/bomenfestival.
Beleef bomen
Zo vanzelfsprekend als bomen voor ons lijken, er is een wereld te ontdekken. Deelnemers leren met andere
ogen te kijken naar het leven rondom de boom, de vele functies en hoe bomen vaak vele verhalen met zich
meedragen. Niet alleen interessant, maar ook leuk om eens te ervaren. Publiek ontdekt ook wat men zelf
kan doen om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in de eigen omgeving.
Het IVN Bomenfestival wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie en andere natuurorganisaties en
mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en het Elisabeth
Strouven Fonds.

