
Ommetje natuurgebied IJzerenbos
8,1 km6 km

Meer wandelplezier?
Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl. 
Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart ‘Wandelroutenetwerk gemeente 
Echt-Susteren’ met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.

Het Smalste Stukje Nederland
Kom genieten in Het Smalste Stukje Nederland, daar waar Nederland slechts 4,8 km breed is. Het vlakke groene landschap maakt Het 
Smalste Stukje Nederland een heerlijke plek om te wandelen en fietsen. Ervaar en vier het bourgondische leven in de pittoreske dorpjes 
en geniet van heerlijke culinaire gerechten. Bezoek bijzondere gebouwen, beleef religieus erfgoed digitaal in 360 graden en komt tot 
bezinning. Beleef de leukste dagjes uit en geniet van het leven.

Ideale uitvalsbasis
Bovendien vormt Het Smalste Stukje Nederland dé ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wilt u op de fiets naar het Belgische Maaseik? 
Met de trein gaan shoppen in Maastricht? Of bij het meest westelijke punt van Duitsland ervaren hoe het is om in twee landen tegelijk te staan. 
Het kan allemaal vanuit Het Smalste Stukje Nederland.

Breed genoeg om volop te genieten
Hier wordt het goede leven gevierd! Dat is te zien aan de ontspannen sfeer, enorme gastvrijheid en verbonden samenleving. Dus ben je op zoek 
naar balans en wil je ontsnappen aan de 24-uurs economie? Neem dan de tijd om Het Smalste Stukje Nederland zelf te ontdekken.

Kaartje 85x160mm
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Bezienswaardigheid
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(zie binnenkant)

Vanaf knooppunt 40 wandel je via  7 , 5 , 30, 6  en 39 de  
oranje uitbreiding. Volg vanaf 39 weer de rode route.
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Via onderstaande beschrijving wandel je het ommetje  
natuurgebied IJzerenbos (6 km). Let op de routepijltjes X.

Je begint de wandeling op de parkeerplaats (P+R) achter het  
NS station in Susteren. Loop de parkeerplaats af en ga bij 
knooppunt 47 linksaf door de Heerenstraat 1 naar knoop-
punt 44 en volg 31. Ga hier rechts het IJzerenbos  2  in richting 
knooppunt 12 en volg de routepijltjes X . Geniet van de flora 
en fauna  3   4 . Loop verder naar knooppunt 10 en bekijk het 
kalkmoeras 5  aan de overkant. Ga bij de Y-splitsing bij 10 
naar links richting knooppunt 40* en vervolg de route naar 
knooppunt 39. Loop bij knooppunt 39 vlak voor de beek naar 
rechts via een onverhard pad. Volg de beek tot je weer bij de 
verharde weg aankomt en ga rechts Susteren in naar 38. Loop 
links van de tunnel naar 46. Ga linksaf richting 33 en volg de 
weg naar 44 en 47 tot je weer terug bent op de parkeerplaats. 
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*Oranje uitbreiding (2,1 km extra)
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Ommetje natuurgebied IJzerenbos
6 km

Meer wandelplezier?
Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl. 
Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart ‘Wandelroutenetwerk gemeente Echt-
Susteren’ met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.
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1. Steenkoolverleden
Duik in de geschiedenis van Susteren en wandel langs 
de laatste herinneringen van het Limburgse steen-
koolverleden. In de eerste helft van de twintigste eeuw  
bevond zich op deze plek een rangeerterrein voor het  
transport van steenkool vanuit Zuid-Limburg naar het 
noorden van ons land. Na de sluiting van de mijnen in 1968 
verloor het rangeerterrein zijn functie. Aan de Heerenstraat 
(tussen knooppunt 47 en 44) tref je de voormalige dienst-
woningen van de Nederlandse Spoorwegen aan.
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4. Boomkikker 
In het IJzerenbos komt, net als in de Doort, de boomkikker 
voor. De boomkikker is een zeldzame amfibie die veel eisen 
stelt aan zijn leefomgeving en niet zo maar overal tevreden 
is. Zo zit hij het liefste in gebieden met veel bos en struiken 
van verschillende hoogtes. Dit kleine felgroene kikkertje 
wordt maar zo’n vier centimeter groot en vind je vaak aan 
de rand van een poel. De boomkikker is door de zuignapjes 
aan zijn vingers en tenen de enige kikker die echt goed kan 
klimmen en zit daarom ook vaak op takken en in struiken. 
Om te verkoelen en te drinken duikt hij in het water. Als je de 
boomkikker wil zien, moet je goed zoeken. Met zijn groene 
kleur is de kikker lastig te vinden tussen de prachtige groene 
natuur van het IJzerenbos. Een van de grootste populatie 
boomkikkers vind je in natuurgebied de Doort.
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2. Het IJzerenbos 
Een van de mooiste natuurgebieden die Het Smalste 
Stukje Nederland kent is het IJzerenbos. Het IJzerenbos 
dankt zijn naam vermoedelijk aan het hoge ijzergehalte 
van het grondwater. Het bos bestaat uit bospercelen die  
afgewisseld worden door graslanden met poelen, enkele 
kruidenrijke akkers en hakhoutpercelen. Dwars door het  
gebied loopt de Heerenstraat, van west naar oost. Talrijke 
vogelsoorten en de boomkikker zijn hier vaste bewoners. 
Als je goed kijkt zie je misschien een ree of een buizerd.

3. Flora in het IJzerenbos
Het IJzerenbos is rijk aan verschillende soorten bomen, 
planten en bloemen. De meest bijzondere planten die 
je in het IJzerenbos tegenkomt, zijn de slanke sleutel-
bloem en de gevlekte aronskelk. Beide planten zijn vrij  
zeldzaam. De slanke sleutelbloem is te herkennen aan 
zijn gele kelkvormige bloemetjes en de behaarde stengel.  
Hij wordt ongeveer 15 tot 30 cm hoog, dus even goed  
zoeken. De gevlekte aronskelk dankt zijn naam aan de  
vlekjes op zijn bladeren. De bloem verspreidt een geur van  
rottend vlees waar vliegjes op af komen die het stuifmeel  
verspreiden. Beide bloemen komen vooral voor in kalk-
rijke en vochtige loofbossen. Doordat er veel kalk in de  
bodem van het IJzerenbos zit, is dit dé ideale plek voor 
deze zeldzame planten om te groeien.

5. Kalkmoeras 
Het IJzerenbos vormt een belangrijke verbinding voor  
andere natuurgebieden en behoort tot de Natte Natuur-
parels van Limburg. In 2020 heeft de provincie Limburg 
het zeldzame kalkmoeras deels hersteld. Meer dan 10.000 
jaren geleden lag hier het ‘Meer van Putbroek’. Dit was  
een groot kalkmoeras van honderd hectare groot,  
waarvan nu dus een gedeelte hersteld is. Doordat er 
veel kalk in de bodem zit, kunnen hier zeldzame planten  
groeien zoals de slanke sleutelbloem en de gevlekte  
aronskelk. Ook de zeldzame boomkikker en vogels  
profiteren van dit kalkmoeras en de aangelegde drie 
grote poelen in het gebied. Wanneer je het informatiebord  
leest, bevindt het kalkmoeras zich achter je. 
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6. Archeologische vondsten Middelsgraaf 
In 2016 werd de Middelsgraaf opnieuw ingericht.  
De zes kilometer lange slingerende loop van de beek 
en bredere oevers beschermen de omgeving tegen  
hoogwater. Tijdens deze werkzaamheden zijn twee  
archeologische vondsten gedaan. Zo werd er langs de 
oever een stenen hamerbijl gevonden uit de bronstijd  
(200-800 voor Christus). Een lokale beeldhouwer uit  
Echt heeft deze hamer verbeeld in het kunstwerk langs de  
Middelsgraaf. De andere vondst was een onderdeel van 
een halsring uit de Keltische periode (400 voor Christus 
tot 100 na Christus). Deze is slechts één keer eerder in  
Nederland gevonden en bevindt zich in het Rijksmuseum van  
Oudheden in Leiden.

Slanke sleutelbloem Gevlekte aronskelk
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