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Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Kempen~Broek
Natuur in Kempen~Broek trekt meer en meer bekijks
Zelfs op mooie winterse dagen kom je in
Kempen~Broek steeds meer bezoekers
tegen. Meer en meer weten mensen de
natuurgebieden rond het Vosseven, de
Loozerheide of de Smeetshof te vinden.
Mensen komen om te wandelen door de
bossen, te fietsen door de natuur of er over
de stille heide te dwalen. Recreatie vormt
een belangrijke functie in het gebied en die
wil ARK graag stimuleren.
De natuur en de rust in het
Kempen~Broek trekken veel bezoekers en er is er ook van alles in die
natuur te zien. Afgelopen winterperiode konden weer vele soorten vogels
worden gezien. Grote zilverreigers
en blauwe kiekendieven trokken de
ruige graslanden in om op muizen te
jagen. Het nieuwe natuurgebied rond
de Sïendonk trok enorm veel ganzen
aan. In boerenland zijn ze minder gewenst, maar in de gebieden van ARK
kunnen ze worden opgevangen. Grote
aantallen kolganzen en zelfs enkele
toendrarietganzen komen vanuit het
arctisch gebied op bezoek om te eten
van het winterse korte gras. Tussen de
grote grazers is dat dan een fenomenaal mooi gezicht.

Op hun beurt trekken al deze dieren
weer recreanten naar het gebied. De
vele soorten en grote aantallen vogels
zijn een spektakel waarvan vogelaars
natuurliefhebbers graag genieten. De
mooie foto’s op verschillende natuurblogs zijn daarvan het bewijs. De grote grazers zelf trekken al speciale fotosafari’s. Van heinde en verre komen
deelnemers naar het Kempen~Broek
om de taurossen te fotograferen. Deze
fototochten worden inmiddels door
Landschap vzw en Natuurportret
georganiseerd. Naast de fotosafari’s
worden er jaarlijks tientallen activiteiten georganiseerd. Een mooie activiteit voor in de lentezon is bijvoor-

beeld onderstaande kanosafari.
Kanosafari in het Kempen~Broek
Eens écht een andere kant van het
Kempen~Broek zien? Ga dan mee
met een van de kanosafari’s. Zondag
19 april is de eerste tocht over de
Tungelroyse Beek. Rustig peddelend
over het water ervaar je een ongekende rust en de schoonheid van de natuur. Het is een uitdagende manier
om de natuur van het Kempen~Broek
op een andere manier te ontdekken.
De kosten bedragen € 33,- per persoon. Meer data, informatie en aanmelden via www.ark.eu/agenda.

