
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

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

www.ark.eu/kempenbroek

Afgelopen jaar onderging de 
Kettingdijk ten zuiden van 
Weert een grootse metamor-
fose. 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 veel-
gebruikt gebied met akkers en 
weilanden, dat nu wordt terugge-
geven 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 vastgehou-
den. Ook is de waterhuishouding 
aangepast. Het slotenstelsel voor 
snelle afvoer van voedselrijk land-
bouwwater is geheel op de schop 
gegaan. Superschoon regenwater 
en kwelwater uit zuidelijker gele-
gen gebieden vormt nu de basis 
voor de nieuwe, nattere natuur.

De kringloop van � ora en fauna 
in dit leefgebied wordt gevari-
eerder, zeldzamer en completer. 
Bijzondere planten als dotter-
bloem, waterviolier en het zeld-
zame moe¬raskartelblad trekken 
dagvlinders aan zoals weerschijn-
vlinder, oranjetipje en kleine 
ijsvogelvlinder. Libellen, moeras-
sprinkhanen, kikkers en alpen-
watersalamanders 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 zul-
len de grazers gaan leven in een  
prachtig decor. Kettingdijk wordt 
Natuurrijk!
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