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Praktische informatie: 

Deze wandelroute geleid gedeeltelijk door 

weilanden. Als u op de weg blijft en de 

dieren niet doet schrikken, is een conflict 

met het vee niet te verwachten. Honden 

moeten aan de lijn.

Lengte van de wandelroute:

± 5,5 km

Praktische informatie:
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Tijdens deze wandeling kom je meer te weten over de evolutie die 

de landschapsbewerking in de Ösling sinds het einde van de 19de 

eeuw heeft meegemaakt. Toentertijd beschikte de traditionele 

landschapsbewerking nog niet over kunstmatige meststoffen 

en moest het zich nog volledig aanpassen aan de natuurlijke 

omstandigheden zoals het klimaat, de vorm van het landschap en 

de bodem. Dit heeft tot een gevarieerd cultuurlandschap geleid, met 

bremheiden en akkers op de hoogvlakten, ‘lohhecken’ op de steile 

hellingen en maaiweiden in de dalbodems. Door de mechanisering 

van de landbouw en het gebruik van kunstmest zijn de heidevlaktes 

in uiterst productieve akkers getransformeerd, maar hebben de 

weiden en eikenbossen ook steeds meer aan betekenis ingeboet. 

Vandaag de dag liggen verschillende weiden braak of ze worden 

herbebost; heidevlaktes zijn schaars geworden. Een landschap is dus 

duidelijk ook onderhevig aan veranderingen in het economische 

systeem.

- Respecteer de natuur en haar bewoners.
- Planten: kijken, aanraken, ruiken mag, maar  

laat ze staan en beschadig ze niet.
- Laat geen afval of vuil achter in de natuur.
- Het is verboden de woonplaatsen van dieren,  

jonge dieren of eieren aan te raken.
- Verlaat de paden niet.
- Maak in het bos geen overbodig geluid.

THEMA VAN DE 

wandelroute



Verandering van de beekbedding in de loop van de jaren

erosieafzetting 
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Beek ...
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De beek krijgt van meerdere bronnen in het dorp water toegevoerd, 

doorkruist vervolgens de dalweiden en het bos om uiteindelijk in 

de “vallei van de hel” in het stuwmeer uit te monden. Het dal van 

de bovenloop van de beek heeft een V-profiel. Typisch voor de 

bovenloop van een watergang is dat er meer erosie dan afzetting 

is. Dat verklaart waarom de beek door de jaren heen een steeds 

diepere bedding heeft gegraven. De bodem kan hier slechts weinig 

water opnemen, omdat hij uiterst ondiep is en het moedergesteente 

uit quasi ondoordringbare leisteen bestaat. In periodes met veel 

neerslag is de bodem daarom snel verzadigd en stroomt het 

overtollige water bijgevolg direct naar de beek. Het waterpeil kan 

daardoor, al naargelang het weer, sterk verschillen.

In de winter zijn er vaak overstromingen waarbij de bedding van de 

beek geërodeerd wordt, terwijl er ’s zomers in de beek vaak niet veel 

water stroomt.

Vrij stromende waterlopen hebben meestal een erg variabele en 

kronkelende vorm. Dat is bij deze beek niet anders. De regelmatig 

op elkaar volgende buiten- en binnenlussen worden meanders 

genoemd. Het water vloeit volgens een stroomdraad. In de 

buitenlussen verloopt de stroming draaiend en stroomt het water 

het snelst. Daardoor erodeert de grond en worden er kolkgaten 

en stootoevers gevormd. Het geërodeerde materiaal wordt aan 

de vlakke oevers van de binnenbochten afgezet, waardoor er 

sedimentaties ontstaan. Tussen de meanders bevinden zich 

stroombrekers opgebouwd uit afgezet grind en losse stenen. Deze 

stroombrekers zijn ontstaan doordat de stroomsnelheid van de 

beek er niet meer voldoende hoog was om grotere sedimenten te 

transporteren.



Erosie is het wegslijten van bodembestanddelen door water of 

wind. Op deze plaats is er riviererosie te zien. Deze erosie ontstaat 

doordat water onder invloed van de zwaartekracht doorsijpelt naar 

een lager gelegen gebied. Hoe langer de ongeremde stroomafstand 

van het water en hoe steiler de helling, des te groter de erosie. De 

waterhoeveelheid, de gesteentesoort en het klimaat zijn echter ook 

determinerende factoren. In de loop van tijd “graaft” de waterloop 

zich tot in de bodem (verticale erosie) en vormt een V-vormig dal.

... en watererosie

Ontstaan van een V-dal

hard gesteente

hard gesteente

hard gesteente

zacht gesteente

zacht gesteente

zacht gesteente

erosie

erosie

terugschrijdende erosie

Tijdens het stroomtraject stoot 

het water op verschillende harde 

stenen. Doordat de erosiekracht op 

de onderliggende zachtere bodem 

hoger is, kunnen rotstreden ontstaan. 

Het water valt over deze rotstreden 

als waterval naar beneden. Daarbij 

ontstaan kolken aan de voet van 

de waterval. De erosie breidt 

zich daarna verder uit onder de 

waterval en de sterke laag moet 

aan stabiliteit inboeten. Uiteindelijk 

breekt de laag af. De erosie werkt dus 

stroomopwaarts terug. Dit proces 

wordt terugschrijdende erosie 

genoemd.



De weiden van de dalen waren vroeger het 

belangrijkste permanente grasland van de 

Ösling. De relatief vruchtbare bodems van de 

dalweiden en de gunstige watervoorziening 

stonden garant voor hoge opbrengsten, ook 

voordat de kunstmest werd ingevoerd. Deze 

waardevolle weiden werden door de boer 

uitsluitend als maaiweiden voor de winning 

van hooi gebruikt. Het hooi diende op zijn 

beurt als wintervoer voor runderen en schapen.

Om ook de berghellingen als productieve 

maaiweiden te kunnen gebruiken, werd vanaf 

het einde van de 19de eeuw een voor de Ardennen typische techniek 

toegepast: het “Fléitzen” of irrigeren. Op verschillende plaatsen 

werden de beken omgeleid en door irrigatiekanalen (die hier nog te 

zien zijn) op verschillende hoogtes langs de helling gestuurd. In de 

lente en de herfst stuwde men het water in de kanalen op bepaalde 

plaatsen, zodat er overstromingen ontstonden en het water over de 

weiden vloeide. De weiden werden productiever door de irrigatie, 

maar ook door de verhoging van de bodemtemperatuur in de lente. 

Het “Fléitzwasser” was dan namelijk enkele graden warmer dan de 

temperatuur van de grond. Vaak werden verder naar boven toe 

“Fléitzweier” aangelegd, die als waterreservoir fungeerden wanneer 

er geen beek voorhanden was. Het afvalwater van het dorp werd naar 

deze vijvers of direct naar de beek geleid. Zo kon het voedingsstoffen 

opnemen en had het “Fléitzen” een nog positiever effect op de groei 

van de weideplanten.

Omdat het verbouwen van voedergewassen zich in lijn met de 

huidige economische maatstaven en kwaliteitsvereisten eerder 

op het plateau afspeelt, werd de bewerking van de dalweiden de 

voorbije decennia ietwat verwaarloosd. Er wordt niet meer “gefléitzt” 

en de dalweiden doen meestal dienst als weiden voor jongvee. 

Aangezien ze echter vaak in kleine stukken verdeeld zijn en ver van 

de bedrijven verwijderd zijn, worden vele dalweiden niet langer 

gebruikt en liggen ze braak. Sommige andere werden opnieuw 

beplant met sparren. Dit alles zorgt er geleidelijk aan voor dat een 

deel van de “landbouwcultuur” van de Ösling gewoonweg verdwijnt. 
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Het beheren van de steile hellingen: vroeger 
door maaien (1-3), vandaag door beweiden (4)

Steile helling met „Fléitz“- sloten in de buurt van Heiderscheid
Foto uit aus Schmithüsen, 1940: Das Luxemburger Land

winter

lente: bewatering
zom

er: m
aaien

vandaag: beweiden



De oevervegetatie bestaat uit typische gewassen die aan iedere 

ongerepte waterkant te vinden zijn. Deze bomen, struiken en 

kruidachtige planten hebben zich aan de nattigheid en de 

overstromingen aangepast. 

Doordat de oeverplanten 

het hele jaar door van 

water en aangespoelde 

voedingsstoffen voorzien 

worden, gedijen ze 

uitstekend. Dankzij de 

variatie van het waterpeil 

worden de planten die 

direct aan de oever staan, 

vaak vernieuwd. Op de 

door overstromingen blootgelegde oevers beginnen namelijk vaak 

pioniersplanten te groeien. De oevervegetatie heeft echter ook een 

zeer grote invloed op de waterkwaliteit. De planten fungeren als een 

filter en verhinderen zo dat er een overvloed aan voedingsstoffen 

en slijk in het water terechtkomt. Wanneer het water te veel 

voedingsstoffen bevat, spreken we van eutrofiëring. De toename van 

algen, die ontstaan in water dat rijk is aan voedingsstoffen, leidt dan 

tot een explosieve stijging van het zoöplankton, dat zich voedt met 

waterplanten. Aangezien het zoöplankton echter zuurstof verbruikt, 

zorgt dit voor een aanzienlijke daling van het zuurstofgehalte in het 

water.

De wortels van de oeverplanten verstevigen de bodem en gaan 

erosie tegen. Bovendien geven de bomen en de begroeiing langs 

de oever schaduw en zorgen ze ervoor dat het water koel blijft. Niet 

onbelangrijk, want een stijging van de watertemperatuur betekent 

een daling van het zuurstofgehalte. En laat zuurstof nu net datgene 

zijn, wat de meeste waterbewoners nodig hebben.

De oevervegetatie is echter ook een leefgebied voor dieren die 

dicht bij het water wonen. Het fungeert als schuilplaats voor o.a. 

watervogels, amfibieën en zoogdieren.

HALTE

Oevervegetatie
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De beekstructuur die je hier kunt bewonderen is praktisch onvervalst. 

De beek heeft in de loop der jaren zijn eigen weg gevonden. Hij heeft 

wijzigingen ondergaan, bij hoogwater sneller gestroomd, bodem, 

planten en dood hout met zich meegesleurd en op een andere plaats 

gedeponeerd. Maar er zijn ook momenten geweest waarop er in de 

beek bijna geen water stond, en de vruchtbare, modderige oevers 

werden blootgelegd. Tijdens die periodes hebben planten deze 

oevers gekoloniseerd; hun wortels houden de modder op hun plaats. 

Zo vindt de beek zijn weg; hij vormt kleine waterlandschappen tussen 

de leistenen. Hij maakt een omweg langs hindernissen, graaft troggen 

en stort zich als waterval van het ene waterbekken in het andere. Het 

water stroomt niet rechtdoor, maar in slingerende bewegingen en 

draaiingen. Deze dynamiek regelt de energie van een waterloop. 

Zo remmen hoogteverschillen en hindernissen de stroomsnelheid 

bijvoorbeeld af. Draaikolken, die door onregelmatigheden ontstaan, 

hebben het voordeel dat ze een grote oppervlakte hebben en zo veel 

energie en zuurstof in het water pompen. In de draaikolken koelt 

het water tevens af en wordt het compacter, wat de waterkwaliteit 

automatisch verbetert. De natuurlijke waterbewegingen van een 

beek leiden de energie van de oever weg en verminderen de erosie. 

Op de plekken waar de beekbedding diep en de stroming gering is, 

worden grind en modder op de bodem afgezet. Deze kuilen (poelen) 

bieden de ideale leefruimte voor kleine visjes. Daar waar het water 

snel over de leistenen stroomt, worden kleine deeltjes gemakkelijk 

weggespoeld. Aan de overblijvende zware stenen kleven kleinere 

diertjes, zoals waterslakken of kokerjuffers. Zij zijn aan de sterke 

stroming aangepast en lopen zo ook minder risico om door vissen 

opgepeuzeld te worden. 

Een natuurlijke waterloop zorgt dus voor biodiversiteit in de beek en 

een balans in de waterstructuur. Het effect ervan op de waterkwaliteit 

is met andere woorden niet te onderschatten.

waterloop
HALTE
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De bossen van eikenhakhout van de Ösling zijn het resultaat van 

een jarenlang gebruik als ‘Louhecken’. Voor de winning van run 

(= eikenschors), die men nodig had om leer te looien, werden de 

bomen om de 15 tot 20 jaar gekapt. In tegenstelling tot beukenhout 

schiet de boomstronk van de eik opnieuw uit (als uitlopers op de 

boomstronk), en zo ontstaat er binnen 15 tot 20 jaar een volledig 

nieuw hakhoutbos. Vroeger werd de schors aan de leerlooierijen in 

de omgeving verkocht. In ruil voor zijn werk kreeg de persoon die 

de boom had ontschorst het hout (brandhout) alsook het recht 

om de bodem gedurende een tot twee jaar te gebruiken voor het 

verbouwen van rogge of boekweit.

Door de import van de Zuid-Amerikaanse quebracho-schors en het 

gebruik van industrieel geproduceerde looizouten is de runwinning 

in de Ösling tegenwoordig echter op sterven na dood. Vandaag 

de dag zijn nagenoeg alle ‘Louhecken’ verwaarloosd. Vele worden 

in hoge eikenbossen getransformeerd of door andere planten 

vervangen.

Hier kun je jonge sparrenbomen zien, die de ‘Louhecken’ pro  gres  -

sief zullen vervangen. 

HALTE
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Runrijpe Lohhecke

Winning van schors  
met een schilmes

Akkerbouw na de 
kaalslag: rogge, 

boekweit

Hakhout van de 
eikenbomen

Foto‘s uit Schmithüsen, 1940: Das Luxemburger Land  



Het beukenbos is de woudformatie die, zonder menselijke 

interventie, vooral aan de noordelijke hellingen van de dalen, maar 

ook op de hoogvlaktes van de Ösling zou voorkomen. In deze streek 

komen beukenbossen echter nog maar zeer zelden voor. Dat komt 

doordat beuken maar al te vaak het onderspit moesten delven 

voor de hakhoutindustrie. De winning van run was namelijk veel 

belangrijker.

De boomkruinen van de uitgegroeide eiken laten voldoende 

zonlicht door en maken zo de ontwikkeling van een veelsoortige 

kruid- en struiklaag mogelijk. Door de stopzetting van de 

hakhoutcultuur groeien er jonge beuken in de schaduw van de 

verouderde eikenbomen en wordt er een tweede, minder hoge 

boomlaag gevormd. In een natuurlijke woudformatie zijn bomen 

van alle leeftijden te vinden. Door het afsterven van oudere bomen 

ontstaan open plekken in het bos, laren genoemd. Daar ontspruiten, 

door de verbeterde lichtomstandigheden en de afwezigheid van 

concurrentie, al na korte tijd nieuwe scheuten ter vervanging van de 

oude bomen.

Veelsoortige en relatief dichtbegroeide bossen zoals deze bieden 

ook aan talrijke diersoorten onderkomen en voedsel (groen, botten, 

hazelnoten, paddenstoelen …). We kunnen er dus van uit gaan dat 

de beuk in de toekomst meer en meer in de Ösling zal voorkomen.

HALTE 6
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De stroomsnelheid is de gemiddelde snelheid waarmee het water 

zich door zijn bedding beweegt. Dit kan per rivier erg verschillen (0,1 

tot 6 m/s). Stroomopwaarts is de snelheid hoger dan stroomafwaarts. 

De snelheid hangt van de volgende factoren af:

-  Hellingsgraad van de waterloop (stijgingspercentage): hoe 

groter de hellingsgraad, hoe hoger de stroomsnelheid

-  Onderbrekingen (valhoogte): watervallen doen het water 

langzamer stromen. Het komt namelijk loodrecht op de bodem 

terecht en kan geen horizontale beweging opwekken.

-  Stroomweerstand van de bedding: hindernissen zoals rotsen 

veroorzaken draaikolken, waardoor het water aan snelheid moet 

inboeten.

-  Ligging in de rivierbedding: de stroomsnelheid is in het 

midden van de rivierbedding niet dezelfde als in de buitenbocht.

Plaats in een precies afgemeten afstand van meerdere meters (10 m 

bv. vereenvoudigt de berekening) twee koorden aan palen over de 

beek. Werp een drijvend voorwerp (een stuk schors of hout) voor het 

eerste koord in de beek. Tel de seconden tot het voorwerp aan het 

tweede koord aankomt. De afstand tussen de snoeren bedraagt 10 

meter.

Jouw meting: ___ seconden voor 10 meter. 

Deel 10 meter door ___ seconden en je 

komt te weten hoeveel meter het water 

per seconden nodig heeft. Omrekening in 

kilometer per uur:

m/s x 3,6 = km/h

Voorbeeld:   
4 seconde voor 10 meter -> 2,5 m/s

2,5 x 3,6 = 9 kilometer per uur10 m

HALTE
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De spar is geen inheemse boomsoort. Hij komt oorspronkelijk uit de 

Vogezen. Ongeveer 100 jaar geleden werd de spar als snelgroeiend 

productiehout bij ons geïntroduceerd en vooral voor de bebossing 

van heidevlaktes met een magere bodem gebruikt. Vanaf de jaren ’50 

werd de spar ook in toenemende mate in braakliggende dalweiden 

aangeplant.

De monocultuur van de spar is echter de oorzaak van een aantal 

ecologische problemen. De sparren werden erg dicht op elkaar 

geplant en overschaduwen – vooral in het jongere stadium – de 

bodem zeer sterk, zodat er onder de bomen niets anders kan groeien. 

Dit zorgt voor een groot tekort aan dieren en planten. De bomen zijn 

allemaal even oud en even hoog. Ze worden door leegkap ontbost; 

een natuurlijke afsterving en laren zijn zeer zeldzaam. De wortels van 

de aan een steenachtige bodem aangepaste sparrenbomen liggen 

aan de oppervlakte. Sparren verhogen het risico op erosie en worden 

makkelijk ontworteld door de wind. Bovendien zijn ze zeer gevoelig 

voor ziekten (schorskever, hartrot). In tegenstelling tot loofbomen 

vallen de naalden van de spar het hele jaar door af. Het naaldstrooisel 

verteert moeilijk omdat de naalden erg dicht op elkaar liggen en 

zo de oxidatieve afbraakreactie verhinderen. Dit draagt bij tot een 

verzuring en verarming van de bosbodem.

Uit ecologisch zicht zou men de voorkeur moeten geven aan 

inheemse boomsoorten of gemengde bossen en laren aanleggen.

HALTE
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Voor ons ligt een voor deze regio typisch, modern plateau 

landbouwlandschap. Het bestaat voor het grootste deel uit 

velden, monoculturen die in grote percelen verdeeld zijn. Om de 

grenzen tussen de percelen aan te duiden, worden voornamelijk 

draadafrastering of soms kleine hagen gebruikt.

Dit landschap is in de voorbije eeuw erg veranderd. Vroeger (voor 

1900) lagen alle velden in de buurt van het dorp. Ze werden 

twee jaar lang bewerkt en lagen dan een jaar lang braak. Om de 

productiviteit te verhogen, deponeerde de boer er de mest van al 

zijn huisdieren op. Als gewassen werden rogge, haver, boekweit en 

aardappelen verbouwd. De percelen waren kleiner dan nu en de 

boom- en struikenrijen langs de velden en paden fungeerden als 

omheiningswallen. Vaak duidden ook grachten of hoogteverschillen 

de grenzen van de percelen aan. In de hobbelige weiden stonden 

enkele bomen of struiken.

Door de moderne meststoffen en de intensivering van de landbouw 

kan vandaag de dag de volledige hoogvlakte bewerkt worden. De 

percelen werden opnieuw verdeeld en de akkerstukken vergroot. 

Om de doorrit van de grote akkerbouwmachines mogelijk te maken, 

werden de paden breder gemaakt en de oneffenheden in het 

landschap vlak gemaakt. De vegetatie, die de vroegere grenzen van 

de velden bepaalde, werd gerooid.

HALTE
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Langs de rand van de weg staat een voor de Ösling typische haag 

van witte meidoorn. Voor de invoering van prikkeldraad dienden 

deze hagen als omheining voor weiden. Ook vandaag nog worden 

goed onderhouden hagen gebruikt ter vervanging van hekken. 

De meeste werden echter vanaf de jaren ’50 met de intensivering 

van de landbouw verwijderd, omdat ze de doorrit van de 

akkerbouwmachines verhinderden en hun schaduw voor een verlies 

aan productiviteit zorgde.

Toch vormen de hagen een grens tussen twee verschillende 

levensruimtes, zoals bv. tussen akker en bos. Deze grensgebieden 

staan bekend als erg soortenrijk. Ze voorzien talrijke dieren nest- en 

slaapplaatsen, voedsel, dekking en mogelijkheid tot rondwandelen 

in het open landbouwlandschap.

Naast het bevorderen van de biodiversiteit hebben de hagen ook 

een positief effect op de landbouwproductiviteit. Ze beschermen erg 

goed tegen de wind en verhinderen zo de beschadiging van nuttige 

gewassen en eolische erosie. De stijging van de bodemvochtigheid 

en de temperatuur in de buurt van de haag stimuleert de groei van 

de nuttige gewassen en compenseert de eventuele verliezen door 

de schaduw die de haag werpt.

In het begin van de zomer worden bijen, hommels en vlinders door 

de witte bloemen van de meidoorn gestimuleerd om pollen en 

nectar te verzamelen. Deze en andere insecten trekken op hun beurt 

insectenetende vogels, zoals kool- en pimpelmezen, winterkoninkjes, 

roodborstjes en tuinfluiters aan. In augustus rijpen de donkerrode 

bessen van de witte meidoorn en fungeren in de winter als voedsel 

voor vogels zoals merels, lijsters, spreeuwen, roodborstjes en 

heggenmussen.

HALTE
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NATURPARK ÖEWERSAUER

15, route de Lultzhausen  

L - 9650 Esch-sur-Sûre

Tel. +352 89 93 31-1   

Fax +352 89 95 20

info@naturpark-sure.lu  

Bezoekt U de internetsites  

van hat natuurpark  

Bovensure.

www.naturpark-sure.lu

Ontdekking pad 

Uitgangspunt van dit rond 5,5 km lange ontdekking pad „Weide,  

Beek en Bos“ is Baschleiden, in de gemeente Boulaide. Het 

oorspronkelijke concept stamt van het studiebureau ERSA, het werd 

door het natuurpark Bovensure bewerkt en de rondweg in het kader 

van het nieuwe eindconcept voor de riolering als bescherming voor 

het drinkwaterstuwmeer van Esch-sur-Sûre nieuw aangelegd.

Deze wandelweg staat U - met meerdere andere - ook in onze gratis 

Natuurpark-App tot vervoeging. Om deze te instaleren moet u een 

van deze QR-codes scannen.
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