Agenda
Maak kennis met het Kempen~Broek
Ontdekkingstocht voor de jeugd
11 februari, 14.00 uur
Nieuw Vosseven, Stramproy
€ 4,-, opgave via www.ark.eu/agenda

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Kempen~Broek
Afgr aving Kettingdijk afgerond

Lezing kraanvogels en hazelmuizen
23 februari, 19.30 uur
NMC De IJzeren man, Geurtsvenweg 4,
Weert
Gratis, opgave niet nodig, meer info: www.
ark.eu/agenda
Excursie Laurabossen en Kettingdijk
1 maart, 14.00 uur
Parkeerplaats van de Laurabossen aan de
Lozerweg in Weert

Gratis, opgave via www.ark.eu/agenda
Projectleider
Ger van den Oetelaar
06-20447518
ger.vandenoetelaar@ark.eu

Rentmeester
Peter van Soest
06-53262025
info@rentmeestervansoest.nl

Beheerder / Voorlichter
Denis Frissen
06-30716598
denis.frissen@ark.eu

Kuddebeheerder FREE Nature
Jos Cornelissen
06-20367969
jos.cornelissen@freenature.nl

Communicatiemedewerkster
Ellen Luijks
06-23340756
ellen.luijks@ark.eu

Boswachter Natuurmonumenten
Paul Wijenberg
06-55825111
p.wijenberg@
natuurmonumenten.nl

www.ark.eu/kempenbroek

B. Zwiers, Natuurmonumenten

Afgelopen jaar onderging de
Kettingdijk ten zuiden van
Weert een grootse metamorfose. Natuurmonumenten liet
de toplaag van het voormalige
agrarische gebied afgegraven. Die
werkzaamheden zijn nu volgens
schema afgerond. Dit project
vult de natuurontwikkeling in
Kempen~Broek naadloos aan.
De Kettingdijk was een veelgebruikt gebied met akkers en
weilanden, dat nu wordt teruggegeven aan de natuur. De toplaag

van 30 tot 40 centimeter bemeste
grond is afgegraven. Hierdoor zijn
bodemlagen uit de 19e eeuw weer
aan de oppervlakte gekomen. Dit
zijn veenachtige gronden met een
leemachtige onderlaag, waarop
het water langer wordt vastgehouden. Ook is de waterhuishouding
aangepast. Het slotenstelsel voor
snelle afvoer van voedselrijk landbouwwater is geheel op de schop
gegaan. Superschoon regenwater
en kwelwater uit zuidelijker gelegen gebieden vormt nu de basis
voor de nieuwe, nattere natuur.

De kringloop van flora en fauna
in dit leefgebied wordt gevarieerder, zeldzamer en completer.
Bijzondere planten als dotterbloem, waterviolier en het zeldzame moe¬raskartelblad trekken
dagvlinders aan zoals weerschijnvlinder, oranjetipje en kleine
ijsvogelvlinder. Libellen, moerassprinkhanen, kikkers en alpenwatersalamanders vinden hier
hun nieuwe leefgebied. Muizen
en zangvogels zoals blauwborsten
trekken het gebied in. Grauwe
klauwier, grote zilverreiger,
kraanvogel, roerdomp, bruine
kiekendief en kerkuil vinden hier
hun rust en hun voedsel. De bever
is reeds buurman, maar zal hier
de waterarchitect gaan uithangen.
Allemaal winst voor de groenste
regio ter wereld.
Grote grazers, zoals taurossen,
dragen een onmisbaar steentje bij
aan het beheer van de Kettingdijk.
De komende tijd worden er nog
wildroosters geplaatst en dan zullen de grazers gaan leven in een
prachtig decor. Kettingdijk wordt
Natuurrijk!

