
alverkopvoorn paling modderkruiper De bever Castor fiber.
In  1825 is de laatste bever  gezien bij de rivier de IJssel.
In oktober 1988 is hij  weer geintroduceerd in de Biesbosch.
Anno 2003 leven er in Nederland ca. 200 tot 250 exemplaren,
verspreid over vier gebieden. Later zijn bevers uitgezet in het
Leerke Ven bij Panheel en van daaruit hebben ze zich ver-
spreid o.a. langs de Uffelse Beek te Grathem in 2006.

De bever is een planteneter en naast water moeten er voldoen-
de bomen, zoals de wilg en kruidachtige planten aanwezig zijn.

In de herfst wordt een ruimte gegraven in de oever en van bin-
nen uit vergroot. Bovenop dit hol, worden door de hele familie,
inclusief de jonge bevers, die in het voorjaar geboren zijn, tak-
ken, mos, en gras verzameld en aangesmeerd met een laag
klei. De ingang ligt altijd onder water, zodat  de bevers bij vorst 
onder het ijs door, de burcht kunnen blijven betreden. Bevers 
houden geen winterslaap en moeten daarom de burcht houden geen winterslaap en moeten daarom de burcht 
kunnen verlaten om voedsel te zoeken. 

Zijn platte staart gebruikt hij bij het rechtop staan, als bijzet-
tafeltje, roer tijdens het zwemmen en als alarmbel om soort-
genoten te waarschuwen voor gevaar. Verder voor het aan-
plempen van modder tijdens de bouw van de burcht. Bij warm
weer hangt hij zijn staart in het water als een koelelement.

Als boomschors- en plantenliefhebber heeft hij meestal vol-
doende keus. Maar ze eten ook graag suikerbieten, mais, 
fruit en diverse kruiden. Om aan voedsel te komen schroomt 
hij niet om een boom geheel door te knagen (potloodpunt).

IJsvogel 
Deze opvallende vogel met blauw/groene rug is een schaars
voorkomende  vogel.  Hij leeft van vis, waterinsecten  en 
andere in het water  levende dieren. Hij fourageert het liefst 
langs stromend water. Zijn nest maakt hij bij voorkeur in steile 
wanden of in de stronk van een omgevallen boom. Tijdens
strenge winters wordt de populatie uitgedund, waardoor hij strenge winters wordt de populatie uitgedund, waardoor hij 
op sommige plaatsen tijdelijk verdwenen kan zijn.

Voorbij  de  camping zijn  er nog eens  twee meanders in de 
beek. Volg de beek tot het kanaal Wessem-Nederweert. Hier-
na linksaf  langs het  kanaal. We zijn nu bijna halverwege de 
route. Bij de  eerstvolgende zandweg naar links verlaat u de 
weg langs het kanaal. De zandweg gaat over in een verhar-
de weg. Bij de driesprong houdt u rechts aan. De weg vervol-
gend komt  u tussen de  fruitboomgaarden terecht. In april / gend komt  u tussen de  fruitboomgaarden terecht. In april / 
mei is hier de  bloesem volop aanwezig. Iets verder ligt links 
het Kasteel Groot Buggenum. Bij de Brugstraat slaat u links-
af en na 80 meter bent u weer bij het beginpunt. Nog enkele 
opmerkelijke kenmerken van het dorp: Kerk met plein, Dorp-
straat,  Lindestraat,  Beekstraat, Brugstraat,  Kasteel Groot
Buggenum, Huis Ten Hove en  meerdere  horeca  gelegen-
heden.heden.

De Grathemer molen kent een lange geschiedenis. Reeds in 
de 14e eeuw wordt er melding gemaakt van een molen in de
Uffelse Beek  waarvan de rechten  toebehoren aan het Stift 
van Thorn. Vervolgens  kwam  de molen  door  vererving  of 
huwelijk in het bezit van diverse adelijke families. In 1872  
verkocht de toenmalige eigenaar graaf de Geloes d' Elsloo  
de molen aan  zijn  pachters  het  echtpaar  Louis Schreurs de molen aan  zijn  pachters  het  echtpaar  Louis Schreurs 
en Ida Jacobs. Deze lieten de molen in 1874 geheel reno-
veren waarbij het hout van de sluiswerken en de beschoeiin-
gen werd vervangen door steen. In 1903 kwam de molen in
bezit van Mathieu Thijssen, een neef van Ida Jacobs. Deze 
liet in 1915 een ijzeren turbine plaatsen met een ijzeren drijf-
werk. In 1916 werd ter ondersteuning van de aandrijving een
Stockport motor geplaatst. Deze motor dreef een dynamo Stockport motor geplaatst. Deze motor dreef een dynamo 
aan tot 1930. Grathem werd toen pas aangesloten op het 
elektriciteitsnet. In 1995 werd de molen evenals zijn sluis en
stuwwerken geheel gerestaureerd en voorzien van zijn 
huidige waterrad. Eind 2006 is de molen door de gemeente
Heythuysen aangekocht en vanaf die datum wordt de molen 
beheerd door de stichting Grathemer Molen.

 

De Grathemer Molen.

De historie van het Professor Hentrichpad.
Het Professor Hentrich pad is gerealiseerd tijdens de
laatste ruilverkaveling, in samenwerking met de
Stichting Natuurmonumenten
en de toenmalige gemeente
Heythuysen.  Het pad is ver-
noemd  naar  Prof. Hentrich,
een  Duits architect  die heteen  Duits architect  die het
kasteel Groot Buggenum heeft
gerestaureerd om het vervolg-
ens in 1980 geheel ingericht,
voor het symbolische bedrag 
van één gulden aan de provin-
cie Limburg  te verkopen. 

Flora en Fauna
De  Uffelse beek  werd in de jaren 30 in verband met 
de werkverschaffing gekanaliseerd. Tijdens de ruilver-
kaveling heeft men de beek weer zoveel mogelijk zijn
oorspronkelijke bedding teruggegeven en laten mean-
deren. Dit heeft, mede door de oeverbeplanting en de
aanleg van  ecologische zones, een  bijzonder  mooi
stukje natuur opgeleverd.stukje natuur opgeleverd.

Het beekdal bij het Prof. Hentrichpad heeft zich 
ontwikkeld tot een bloemrijk gras- en hooiland
met o.a. bosbies, drienerfmuur, valse salie
en gladde witbol. We zien hier ook  
vlindersoorten als oranjetipje en
eikenpage.

Ook vele vogels hebben dit gebied ontdekt. Het ijs-
vogeltje, de blauwe- en  zilverreiger, aalscholver,
buizerd, grauwe- en nijlganzen laten zich hier regel-
matig zien. Ook de bever is hier duidelijk aanwezig,
gezien de vele vraatsporen. 

Wij hopen dat u heeft genoten van de tocht !

Luchtfoto
      vroeger 1950

Beknopte weergave van de
geschiedenis van Grathem.
Grathem: Vermoedelijk een naam van Frankische oorsprong.
Grat=graat= een zanderige verhoging in het landschap.
Hem=Heim=Huis. Dus huis op een graat.

Sinds de stichting van de abdij in Thorn (ca. 992) kwam het
grondgebied  en  het dorp  Grathem  binnen het machtsge-
bied van deze abdij.  De  oudste vermelding  van Grathem
staat in  een document uit staat in  een document uit 1116.  Kasteel Groot Buggenum 
wordt reeds als Bugkingen genoemd in een oorkonde uit het
jaar 1329. Eind  16e eeuw wordt de ommuurde  versterking
vernield en begin 17e  eeuw weer opgebouwd.  In 1796
werd het kasteel door de invallende Franse troepen in brand
gestoken, waarna het eind 19e eeuw als een villa in renais-
sancestijl is herbouwd.

In de loop van de 20e eeuw geraakte het gebouw ernstig in
verval  tot  het op 5 juli 1971 werd  gekocht door de Duitse 
architect Prof. dr. H. Hentrich. Door deze Professor werd het 
kasteel  in  de huidige  staat  gebracht. Het kasteel is  sinds 
3 maart 1980 in het bezit van de Provincie Limburg. 

Huis Ten Hove

Groot Buggenum

Huis Ten Hove of Bormanshof is historisch sterk met Grathem
verbonden. Het is het huis van oud burgemeester Adolphe de
Bounam de Rijckholt geweest. In1210 is het kasteel gebouwd.
In 1340 werd het kasteel door brand volledig verwoest, waar-
na  het herbouwd werd. Het huidige exterieur stamt groten-
deels uit de zeventiende eeuw. Het kasteel met de omring-
ende grote tuin met prachtige monumentale tamme kastanjeende grote tuin met prachtige monumentale tamme kastanje
bomen is thans in het bezit van de familie Meijerman.
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