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Activiteit:  Excursie Wylderbeek en ‘t(Tegels/Venloos) Broek.  
 

Wanneer: Op zaterdag 18 mei 2019  van 10.00u. tot 12.30u.  

Locatie: Kinderboerderij Hager hof, Hagerhofweg, Venlo 

 

 

 

 

Aan onze leden en geïnteresseerden. 
 
Er hebben de afgelopen jaren diverse veranderingen plaatsgevonden in het landschap 
van Venlo-Zuid. Niet alleen is Venlo Zuid na de ontmanteling van de Stadswallen na 1865 
snel bevolkt en gegroeid. Ook heeft het beken-landschap in goed 120 jaar enkele 
ingrijpende veranderingen ondergaan. Ingrijpend is hier wel het juiste woord, omdat 
menselijk handelen en / of vernieuwde inzichten over landschapsinrichting hieraan ten 
grondslag hebben gelegen. 
 
De kaart van J. Kuyper uit 1867 laat nog het ‘ongerepte landschap’ zien. Met o.a. de Lage 
Houtmolen, Hagerhof en Hulsfort. 
Door en voor de ‘Gerdeneers’ is dit bekensysteem in de daaropvolgende 100 jaar op de 
schop genomen en gemaakt tot het landschap dat we tot 2010 kenden. 
De afgelopen jaren heeft Waterschap Peel en Maasvallei (nu Waterschap Limburg) dit 
watersysteem in deze omgeving (net als in Hout-Blerick aan de overzijde van de Maas) 
ingrijpend onder handen genomen en gewijzigd. Of is het beter te zeggen ‘hersteld’? 
 
Om dieper in te gaan op deze vraag en de jongste natuurhistorie van dit gebied maken 

we Zaterdagmorgen 18 mei een natuurwandeling door ’t Brook met o.a. de 
Wylderbeek als onderwerp onder begeleiding van Sjraar Roelofs. Goed schoeisel is 
gewenst. 
 



 

 
 
 

 
Wilt U deelnemen aan deze boeiende wandeling? U kunt dit dan bij voorkeur doen via 
mail aan, gmjdriessen@gmail.com of telefonisch, 077-3828347. De aanmelding wordt 
definitief na ontvangst van de verschuldigde bijdrage, € 7,50 voor leden en € 11,-- voor 
niet leden, op bankrekening NL28 INGB 0002 8902 13 t.n.v. LGOG Venlo o.v.v. excursie 
18-5 Hagerhof. 
Deelname in volgorde van betaling. Bij over-intekening wordt uw geld teruggestort en 
wordt uw naam op een reservelijst geplaatst voor een eventuele tweede excursie op een 
later tijdstip. 
U kunt zich vanaf vandaag tot uiterlijk zondag 12 mei 2018 aanmelden voor deze 
excursie. 
 
Bij over-intekening wordt uw geld teruggestort en wordt uw naam op een reservelijst 
geplaatst voor een eventuele tweede excursie op een later tijdstip. 
 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de Kinderboerderij 
Hagerhof. 
Meldt U zich dan aan door overmaking van € 7,50 (niet leden €11,--) 
 
 
 

 

Kinderboerderij De Hagerhof in Venlo-Zuid 


