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Week van het Landschap: 30 x Het Limburgs Landschap 
 
Iedereen kan kennismaken met de activiteiten van Stichting het Limburgs Landschap 
tijdens de Week van het Landschap. Van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september 
organiseert Het Limburgs Landschap ruim 30 excursies door heel Limburg, een 
unieke mogelijkheid om een kijkje te nemen en informatie te krijgen over het 
veelzijdige werk van onze eigen Limburgse natuurorganisatie. 
 
Het Limburgs Landschap is een particuliere stichting die mede dankzij de steun vanuit de 
Limburgse bevolking zo’n 8500 hectare natuurgebied heeft veilig kunnen stellen verdeeld 
over meer dan 80 gebieden. Landschap is bij Het Limburgs Landschap meer dan natuur 
alleen, dus daar horen ook monumenten bij als archeologische vindplaatsen, boerderijen, 
molens en kastelen. 
 
De natuur in de Limburgse praktijk 
Inmiddels is het seizoen weer aangebroken van burlende edelherten. De herten vechten om 
de hindes. Wandelaars kunnen dit indrukwekkende spektakel dagelijks beleven tijdens een 
van de vele georganiseerde veldexcursies in het Weerterbos.  
In de Zuid-Limburgse mergelgroeves staat een aantal exclusieve excursies op het 
programma, zowel boven als onder de grond. 
Door heel Limburg staan verder diverse natuurgidsen klaar om uitleg te geven over de 
natuurgebieden, het gevoerde beheer of bijvoorbeeld de ingenieuze werking van de 
opengestelde wind- of watermolen.  
 
Iedereen welkom  
Het totale overzicht van wandelingen, fietstochten en tentoonstellingen is te vinden op de 
website www.limburgs-landschap.nl onder Week van het Landschap. Natuurlijk is iedereen 
van harte welkom. 
             
Noot voor redactie: 
Informatie Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers  06-50597115.  
 
N.B.: bijgevoegde foto’s zijn vrij van rechten voor éénmalig gebruik bij dit artikel onder 
vermelding van: 
 
In de Week van het Landschap van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september worden 
door heel Limburg ruim 30 activiteiten georganiseerd door Het Limburgs Landschap: 
burlende edelherten, ondergrondse groeves of uitleg over de werking van een wind- of 
watermolen. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.limburgs-landschap.nl/

	PERSBERICHT

