
Het boek ‘Het Eiland van Weert. Ontdek de 
natuur in Weert en Nederweert’ beschrijft 
de natuur in 18 natuurgebieden in deze twee 
gemeentes. De naam het Eiland van Weert 
is afgeleid van het gegeven dat Weert en 
Nederweert op een hoge zandrug liggen 
omringt door pelen en moerassen. De alge-
mene inleiding op de fysische geografie van 
het Eiland van Weert legt dat verder uit. Het 
hoofdstuk over de historie van het gebied 
maakt duidelijk waarom de mensen daar 
woonden en hoe ze het landschap beïnvloed-
den. Nergens was de mens niet aanwezig. 
Die invloed komt in de hoofdstukken over de 
natuurgebieden duidelijk naar voren. 
De natuurgebieden zijn ingedeeld in vijf grote 
eenheden: leemgronden, Peelrestanten, door-

stroommoerassen,  zandgronden en stedelijk gebied. Onder de natuurgebieden zijn bekende 
natuurreservaten als het Weerterbos, de Groote Peel of het Sarsven en De Banen. Maar er 
zijn ook minder bekende gebieden opgenomen als Moeselpeel, Ringselven, Laurabossen, 
Weerter- en Budelerbergen, De Krang en de Tungelerwallen. In de gebiedsbeschrijvingen 
wordt ingegaan op de flora, fauna en andere bijzonderheden. Alle hoofdstukken zijn voor-
zien van kaders, 56 in totaal. In elk kader is aandacht voor bijzondere soorten of bijzondere 
plekken. Zo zijn er kaders over Wolf, Dodaars, Edelhert en Kamsalamander, maar ook over 
De Gebroeders Dor, mijnhout en de trektelpost op de Loozerheide. 
Om hetgeen in het boek staat ook zelf te kunnen ontdekken is bij ieder gebied een 
wandelroute opgenomen middels een wandelkaart met een route en points-of-interest. 
De routebeschrijving is als PDF en als GPX-track ook via de website van het Koninklijk 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg beschikbaar. Raadpleeg hiertoe: https://eiland-
van-weert.nhgl.nl. Zo kunt u buiten fijn wandelen en blijft het boek schoon thuis in de 
kast staan waar u voor of na uw wandeling meer informatie over het gebied kunt lezen.
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• Weerterbos
• De Groote Peel
• Groote Moost
• De Zoom
• Sarsven en De Banen
• Schoorkuilen en De Kwegt
• Moeselpeel
• Tungelroysebeek van Ringselven tot 

Swartbroek
• De Krang

• Natuurgebieden in Stramproy en 
Altweerterheide

• Kruispeel
• De Hoort en het Ringselven
• Houtsberg en Wellenstein
• Tungelerwallen
• Laurabossen
• Weerter- en Budelerbergen
• Loozerheide
• IJzeren Mangebied
• Weerter stadsnatuur
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