Beste bewoner,
In het natuurgebied De Diepen, tussen Milsbeek en de stuwwal Sint-Jansberg, groeit de natuurwaarde. Als inwoner
van Milsbeek weet je natuurlijk als geen ander datje in een prachtig gebied woont. Unieke plant- en diersoorten
vestigen zich in dit gebied. Dit is het gevolg van de herinrichtingsplannen van 2018. Het gebied, dat onderdeel is van
het grotere Koningsven, heeft een hele transformatie ondergaan. Dat heb je van dichtbij meegemaakt. Graag houden
wij je op de hoogte over de ontwikkelingen en willen wij je vertellen hoe we samen hier van kunnen genieten en het
nog mooier kunnen maken.
De boswachters van Natuurmonumenten

bij een dergelijk grasland is enorm en telt wel tot honderden
soorten per hectare. Dit is in deze tijd niet gemakkelijk. Lees
hoe we dat proberen voor elkaar te krijgen op onze website:
nm.nl/koningsven.

Kraamkamer van de natuur
Niet alleen de bloemen en de planten, maar ook andere
dieren als ringslangen, jongen van hazen en reekalveren zijn
kwetsbaar. Daarnaast zijn er vele grondbroedende vogels,
Het gebied behoorde ooit tot de fraaiste hoogveen

zoals de weidevogels waar het al erg slecht mee gaat in

gebieden van Noordwest-Europa. Door een voortdurende

Nederland. In De Diepen krijgen al deze soorten een kans

kleinschalige ontginning vanaf de vroege middeleeuwen

om te broeden en te leven.

ontstond een gebied van turfveldjes, veenputten, water,
graslanden en heideveldjes met erg hoge natuurwaarden.

Als gevolg van struinende mensen, ruiters, loslopende
honden en mountainbikers zullen deze dieren vluchten en

Natuurmonumenten ontwikkelt in De Diepen blauw

hun jongen in de steek laten. Bloemen worden vertrapt en

grasland. Dat is geen gewoon grasland. De soortenrijkdom

zetten geen zaden meer af, waardoor het gebied zich niet

meer kan ontwikkelen tot de parel die Natuurmonumenten
graag wil. Initiatieven van bijvoorbeeld de groep Milsbekers
die regelmatig zwerfvuil opruimen, worden zeer
gewaardeerd. Echter mag ook hiervoor niet buiten de paden
gelopen worden. Ook de boswachters zijn zeer regelmatig
aanwezig om extra informatie over het gebied te geven.

Zelf op pad
De Diepen nog niet ontdekt? Neem gerust een kijkje.
Je maakt gemakkelijk een ommetje door je prachtige
omgeving. Loop de blauwe route en laat je verrassen
door alles wat je al tegenkomt. Vergeet je verrekijker
of camera niet, want zo zie je de dieren het beste. Veel
plezier!

Om samen het gebied in stand te houden vragen we je het
volgende als je op bezoek komt:
Bezoek het gebied tussen zonsopgang en
zonsondergang.
Blijf op de paden.
•

De hond mag mee, maar wél altijd aan de lijn.
Neem je eigen afval mee terug naar huis.

•

Rijd niet met een paard in het gebied.

•

Fiets op het fietspad.

•

Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan.

•

Struinen is niet toegestaan.

Veel plezier en dank,
De Boswachters van Natuurmonumenten

Informatie
Kijk voor meer informatie over Koningsven - De Diepen
op natuurmonumenten.nl/koningsven of koningsven.nl.
Volg de boswachter:
Via Facebook: facebook.com/groups/NMrijkvannijmegen/
lnstagram: natuurmonumenten_rijkvnijmegen
Informeer voor vragen of een (privé)excursie via
Natuurmonumenten Noordoost-Brabant & Rijk van
Nijmegen: rijkvannijmegen@natuurmonumenten.nl.

Samenwerking
Om het gebied te ontwikkelen wordt er samengewerkt
met:

Teunesen
zand en grint

...

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

provincie limburg

