Bosserheide
In het Nationaal Park de Maasduinen, ten oosten van Well, ligt
aan beide zijden van de Wezerweg de Bosserheide (114 ha). Het
gebied bestaat uit droog naaldbos, hakhout, heide en stuifzand.
Door het reservaat stroomt de Molenbeek in de richting van de
Maas.
Geschiedenis
Tot het begin van de 20e eeuw behoorde de Bosserheide bij de
terreinen van kasteel Well. Na in het bezit geweest te zijn van
twee Limburgse families, werd het gebied vanaf 1970 stukje bij
beetje door Het Limburgs Landschap gekocht. De Stichting kreeg
een gebied in handen dat deels begroeid was met zogenaamd
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'renteloosvoorschotbos' van grove den. De Rijksoverheid had
bosbouw gestimuleerd door het uitlenen van geld zonder rente ten behoeve van bosaanplant. Het hout werd in de
mijnbouw gebruikt. Nu nog bestaat een groot deel van het gebied uit naaldhoutsoorten als grove den en plaatselijk
lariks. Aan de noordzijde grenst de Bosserheide aan de
gigantische zandafgraving Reinderslooi (eigendom gemeente
Bergen). Afgraving is nu voltooid. Er is een plan uitgevoerd voor
een zo natuurvriendelijk mogelijke inrichting van de oevers.
Beschrijving
De Bosserheide is karakteristiek voor het Maasduinenlandschap.
Naaldbossen met een van nature soortenarme ondergroei
omsluiten heideveldjes en stuifzand. Op het stuifzand zijn meer
dan twintig soorten korstmossen gevonden. Andere planten die
hier thuishoren zijn zandzegge, heidespurrie en buntgras. Als het
stuifzand beter is vastgelegd doet struikheide zijn intrede. Bij de
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heipollen kunnen soms wegduikende levendbarende hagedissen
worden gezien. Kenmerkende vogels die er voorkomen zijn
havik, boomleeuwerik en andere soorten die afwisseling van bos en hei prefereren. Aan de zuidzijde van de Wezerweg
groeien diverse verwilderde fruitbomen die een duidelijke band met het verleden hebben. In de Tweede Wereldoorlog
legden de Duitsers op de Bosserheide een werkkamp aan ondank tegenwerking van de toenmalige eigenaar. Eind jaren
'50 van de vorige eeuw zijn in de gebouwen tijdelijk Ambonezen opgevangen. Aan de bewoningsgeschiedenis herinneren
nu alleen nog diverse struiken die ooit als tuinplanten in de omgeving zijn neergezet. De Bosserheide op zich is niet
bijzonder soortenrijk. Van groot belang is echter vooral de relatie van het gebied met andere delen van het Nationaal
Park de Maasduinen. Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn vaak zeer soortenrijk en vormen een leefgebied voor
kritische soorten die de ruimte nodig hebben.
Zie verder:
Geologie/Cultuurhistorie. Voor meer info klik hier.
Ministerie van EZ. Maasduinen. Voor meer info klik hier.
Wandelingen
 Liefde voor Limburg. Het Reindersmeer in 7 0f 4 km. Klik hier.
 Limburgs Landschap. Klik hier.
 www.wandelknooppunt.nl, 5, 10 of 15 km. Voor meer info klik hier.
 Route.nl. Wandelen langs het Reindersmeer 11 km. Voor meer info klik hier.
 Route.nl. Wandelen om het Reindersmeer, 11 km. Voor meer info klik hier.
 Klik, Print en Wandel. Langs Jan d’n Duvel, Well in Limburg, 22 km. Voor meer info klik hier.
 www.routeyou.com. Wandelen nabij Bosserheide 14 en 25 km. Voor meer info klik hier.

