
Agenda 
Aanmelden of meer info: www.ark.eu/
agenda

19 april
Dwars door het moeras
Grenspaal 159, achter Broekmolen

19 april
Kanosafari Tungelroyse beek
Carpoolplaats A2

22 april
Lezing: Kempen~Broek in beeld
NMC De IJzeren man

Struintocht Dwars door het moeras
Overal is het voorjaar losgebarsten 
en in de natuur zijn daarvan veel te-
kenen te zien. Op 19 april kunt u de 
lente proeven tijdens de struintocht 
“Dwars door het moeras”. Struinend 
via boombruggen, hobbelige paden 
en dwars door de nattigheid verken-
nen we een schitterend moeras: het 
Stamprooierbroek. Een struintocht 
over vervagende grenzen, smokkel-
paden en natte natuur. Wandelt u 
mee? Aanmelden kan via de website 
van ARK. En trek uw laarzen aan. Nat 
gaat het zijn. 

Broekgebieden
OIn het Kempen~Broek  ligt 
op de grens van Vlaanderen en 
Nederland een groot moerasgebied, 
het Stramprooierbroek. Met het 
Grootbroek, Hasselterbroek en de 
Luijsen vormt het een groot natuur-
gebied. Door inzet van vele organi-
saties, waaronder ARK, groeit het 
gebied. Landbouwgrond wordt om-
gevormd naar natuurgebied. 

In het voorjaar zijn broekgebieden op 
hun mooist. Het ijle blad van net uit-
lopende elzen en wilgen is fris groen 

en het bos geurt er naar bloesem van 
boskriek en wilg. Laag bij de grond 
is het één � eurige pracht van dot-
terbloem, waterviolier en grote bo-
terbloem. Op een enkele plek groeit 
zelfs nog slangenwortel. In de ruigte 
zoeken tal van zangvogels de beste 
plekken om te nestelen. Door de lui-
de zang bakenen ze hun leefgebied af. 
In de avondschemer klinkt de myste-
rieuze roep van de roerdomp.

Landbouw en natuur: een winnend 
team
In het Kempen~Broek werkt  ARK 
met een groot aantal partners aan 
de ontwikkeling van grootschalige 
natuur waarin natuurlijke processen 
hun gang mogen gaan. Ook realiseer-
den we alternatieve grond voor agra-
riërs wiens bedrijf soms middenin 
te nat gebied lag. Zo ontstaat ruimte 
voor goede landbouwgrond en voor 
magni� eke natuur, die ook nog eens 
fungeert als klimaatbu� er. Door wa-
ter langer in het gebied vast te hou-
den, wordt een reserve opgebouwd 
om in tijden van droogte te kunnen 
gebruiken, in de natuur, maar ook 
voor de landbouw. 
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