Wandeling door het dal Palland

dassen

Uitzicht over het rijndal

uitzicht over het Rijndal en kunt in de verte de Veluwezoom

Net naast het Landschapmuseum ligt het dal ‘Palland’, waar

en de Duitse Elterberg zien. Er is een wandeling uitgezet,

je goed kunt zien hoe mensen door de geschiedenis heen

waarbij we op markante plekken borden hebben geplaatst

levend hout gebruikten om erf, weide, akker en boomgaard

met een QR-code. Via deze code krijg je extra informatie

te omheinen. In het idyllisch glooiende landschap zie je

over de bijzondere dingen die er te zien zijn.

landschapstuinen

vlechtheggen, houtwallen, holle wegen en graften tussen de
weides, akkers en boomgaarden. Palland staat bekend om

Het Landschapmuseum toont Nederland op z’n

zijn rijke plantenleven en herbergt een aantal uiterst

mooist, maar wil bovenal inspireren ons hele land

zeldzame planten zoals orchideeën, sleutelbloemen en

weer mooi te maken en om van te genieten, voor

rapunzels. Je hebt tijdens de wandeling een adembenemend

iedereen, nu en later.
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Landschapmuseum

Bezoek de elf miniatuurlandschappen van het Landschapmuseum
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Oog in oog met de das

Routebeschrijving

Ook een onvergetelijke ontmoeting met levende dassen

Openbaar vervoer

maakt deel uit van een bezoek. Maar er zijn nog meer

Neem vanaf NS-station Nijmegen centraal de Duitse buslijn

levende dieren te zien die thuis horen in een gezond

58 naar Beek (richting Emmerich Bahnhof) tot de halte

agrarisch landschap, zoals het gevarieerde leven uit een

‘Koningsholster’. Loop 150m door langs de Rijksstraatweg,

Het Landschapmuseum is prachtig gelegen op de

boerensloot.

en sla dan rechtsaf het zandpad in de heuvel op, dat naar

heuvelflank ten oosten van Nijmegen. Bezoek de 11

het Landschapmuseum leidt.

miniatuurlandschappen en kom oog in oog te staan met

Nieuwe kansen voor ons landschap

dassen en de wonderlijke onderwaterwereld van een
Met eigen vervoer

boerensloot. Je vindt er informatie over de herontdekking

boerenlandschap en ligt te wachten op schoonheid,

Vanaf Nijmegen de richting Kleef (Kleve) aanhouden over de

van ons landschap, per fiets, wandelend of over water. Dit

N 325. Bij de verkeerslichten, waar de richting Beek is

mag je als liefhebber van uitgesproken Nederlandse

aangegeven, rechtsaf slaan. Deze weg volgen tot de

landschappen niet missen!

romantiek en nieuwe kansen voor toerisme en de bewoners
K

In het Landschap-

Nederland in miniatuur

van het platteland: de boeren. Nederland weer mooi, met

Wie denkt dat je voor mooie landschappen naar het

landschappen om weer van te kunnen genieten, voor

buitenland moet, moet zeker een bezoek brengen aan het

iedereen, ook voor wilde planten en dieren.

prachtig gelegen Landschapmuseum in Beek-Ubbergen. Er is

De terugkeer van eerlijk landleven, met streekeigen voedsel,

ontdek je de wonderlijke

Landschapmuseum. Graag auto’s onder aan de straat

hier een tuin ingericht met elf miniatuur-landschappen. Het

gezond en lekker.

onderwaterwereld van

parkeren.

begint al bij de ingang: via een groene tunnelhaag ontdek je

Maar hoe gaan we dat doen, wat kost dat, en wie zal dit

een boerensloot.

het betoverende boerenlandschap van zuidwest-Engeland,

betalen? In het Landschapmuseum wordt antwoord gegeven

Openingstijden

de ‘groene tuin van Europa’. Door een poort maak je dan

op deze en andere vragen. Er zijn folders verkrijgbaar met

Geopend van april tot en met oktober:

kennis met tien typisch Nederlandse landschappen: allemaal

wandel- en fietskaarten, met informatie over openbaar

K

iedere woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

even mooi en vaak met meer soorten planten en dieren dan

vervoer, fietsverhuur, restaurants en hotels.

K

iedere zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

K

feestdagen uitgezonderd

je in het buitenland vindt. In korte tijd ga je van Texel tot

museum kom je oog
in oog te staan met
levende dassen en

T-splitsing. Linksaf de Rijksstraatweg oprijden. Ga na
ongeveer 1 km rechts het zandpad omhoog naar het

Zuid-Limburg en van Brabant tot Friesland. Alles precies

Ga zo zelf op ontdekkingstocht naar de mooiste cultuur-

Tijdens de wintermaanden november tot en met maart

nagebouwd op schaal, uiteraard ook met de karakteristieke

landschappen van ons land.

gesloten.

streekeigen gebouwen.

Gratis entree

K

Het gebied staat bekend om zijn prachtige en bijzondere flora
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70% van ons land, buiten de steden en natuurgebieden, is
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Veel vragen

worden beantwoord
in het Landschapmuseum.

Rijksstraatweg 174
6573 DG Beek-Ubbergen
telefoon (024) 68 422 94
info@landschapmuseum.nl
www.landschapmuseum.nl

