
 

Publieksexcursies Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) in 2023 

Ook in 2023 organiseert LBG weer een viertal excursies door de mooie natuur in en rond 
Groesbeek. En zoals altijd mag je aan al onze excursies gratis deelnemen.  
 
De eerste zal plaatsvinden op zondag 26 maart, kort na de start van de lente. We gaan die 
dag naar het Duitse Reichswald en we starten dan bij boscafé Merlijn, Grafwegenerstrasse 
32 in Kranenburg. We starten de wandeling om 14.00 uur en zijn tegen 16.00 uur weer terug 
bij Merlijn.  
We gaan ditmaal de Vreugdeberg (Freudenberg) op, een berg van rond de 60 meter hoog 
met mooie uitzichten. Maart is de klassieke lentemaand: het voorjaar begint en het 
bos ontwaakt. Boomknoppen zwellen op en lopen uit. Vroege voorjaarsplanten steken de 
kop op en vogels zijn druk met de balts. Om indruk te maken op een vrouwtje is fraaie 
vogelzang hiervoor de sleutel, hopelijk horen we hier wat van. Kortom, een tijd van het jaar 
waarin er 'vreugde' in de lucht zit voor wat komen gaat. Als de tijd het toelaat, gaan we nog 
langs een klein stukje heide en wie het aandurft mag de 'goudskwartsiet' proberen op te 
tillen. 
Denk aan gepaste schoenen en kleding, want de paden zijn soms wat slechter begaanbaar, 

maar denk ook aan uw paspoort.  Omdat er flinke heuvels op de route liggen is een goede 

conditie een vereiste.  

Aanmelden is verplicht en kan door te mailen naar: paul.ivn.lbg@gmail.com  

Meer informatie: Paul Leenders, 024-3972405. We zullen deze middag een groep speciaal 
voor gezinnen met jonge kinderen samenstellen onder leiding van Dianne de Bruin en Henk 
Klaassen. Deze route zal een aangepaste lengte hebben. Laat bij het aanmelden even weten 
of je van dit aanbod gebruik wilt maken. 
 
De tweede excursie op 4 juni 2023 zal ons brengen naar een van de mooiste natuurgebieden 
van Nederland: De Bruuk. Dit graslandreservaat, bekend o.a. van de vele soorten 
orchideeën, is in mei en juni op zijn mooist. We starten die middag om 14.00 uur bij de 
parkeerplaats van De Bruuk aan de Ashorst, nabij huisnummer 24. Om 16.00 uur zullen we 
daar ook weer terug zijn. 
De natuur in De Bruuk is in mei en juni op zijn mooist en de gidsen van LBG zullen daar van 
alles over vertellen. De laatste jaren zijn er diverse maatregelen getroffen voor natuurherstel 
in en rond De Bruuk en we zullen die ook gaan bekijken. De Bruuk is vlak en dus geschikt 
voor mensen die een wat minder goede conditie hebben. 
Omdat het gebied kwetsbaar is gaan we met kleine groepjes op pad en is aanmelden 
verplicht. Dat kan door te mailen naar: paul.ivn.lbg@gmail.com 

Meer informatie: Paul Leenders, 024-3972405 
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Voor onze derde excursie op 10 september 2023 gaan we de gemeente- en de 
provinciegrens over. We gaan dan namelijk naar de gemeente Mook in de provincie Limburg. 
Aan de Groesbeekseweg 106 ligt Herberg Restaurant ‘t Zwaantje. Een mooi vertrekpunt voor 
een wandeling door de buurtschap Biesselt en het Groesbeekse bos. We starten daar om 
14.00 uur om tegen 16.00 uur terug te keren.  
Biesselt is een buurtschap met een lange historie, de LBG-gidsen zullen daar alles over 
vertellen. Mookerheide, Klein Amerika, Jachtslot Mookerheide liggen allemaal binnen 
wandelbereik, dus laat u deze middag verrassen. 
De routes zijn met een redelijke basisconditie goed te doen. Aanmelden is ook nu een 
vereiste. Dit kan door te mailen naar: paul.ivn.lbg@gmail.com 

Meer informatie: Paul Leenders, 024-3972405 
 
De vierde en laatste excursie van 2023 zal ons op 22 oktober leiden naar Dekkerswald. Toen 
dit sanatorium in 2013 honderd jaar bestond heeft LBG hier een speciale wandeling over het 
terrein en in het aangrenzende bosgebied georganiseerd en die gaan we de 22e herhalen. 
We starten om 14.00 uur nabij de kapel die het hart van het terrein vormt. Om ongeveer 
16.00 uur zullen we daar ook weer terug zijn. 
We gaan kijken of er nog iets te vinden is van 110 jaar gezondheidszorg op deze plek. De 
gidsen zullen de bijzondere historie van Dekkerswald laten zien, maar zullen ook aandacht 
hebben voor de natuur. Wellicht zullen de deelnemers aan deze wandeling kunnen genieten 
van de vele paddenstoelen die hier groeien. Voor deelname is een goede conditie 
noodzakelijk, want sommige paden zijn wat minder goed begaanbaar. Ook nu is aanmelden 
een vereiste en dit kan door te mailen naar: paul.ivn.lbg@gmail.com 
Voor meer informatie: Paul Leenders, 024-3972405 of Peter Pouwels, 06-57390742 
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