age n da
2 februari, 14.00 uur
Excursie ARK in België, Start:
Parkeerplaats Vosseven. Deelname gratis, aanmelden verplicht bij beheerder
Denis Frissen, denis.frissen@ark.eu
23 februari, 14.00 uur
Excursie Loozerheide, Start:
Boshoverheideweg. Deelname gratis,
aanmelden verplicht bij beheerder
Denis Frissen, denis.frissen@ark.eu
Kleine zwaan overwintert in het
Kempen~Broek

Deze wintergast uit arctische toendra’s
van Rusland wordt veelvuldig gezien op
de graslanden en akkers bij de Luysen Mariahof. Ze overwinteren hier vanwege de
rust en het voedsel dat ze hier vinden.

www.ark.eu/kempenbroek

nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Kempen~Broek
Samen voor meer en betere natuur in het Kempen~Broek
Harry Suilen is beheerder bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten werkt samen met ARK Natuurontwikkeling aan ontwikkeling
van natuur in het Kempen~Broek. Hoe ziet Harry het werk dat ARK doet?
Wat is voor jou het
Kempen~Broek?
Het Kempen~Broek is de streek
ten zuiden van Weert. Dus België
en Nederland. Een groot en mooi
gebied met veel natuurgebieden en
ook nog hele mooie kleinschalige
landschappen.

Limburg hadden afgesloten.

Wat houdt je werk precies in?
O cieel ben ik beheerder van
Natuurmonumenten. Maar ik ben
meer een soort gebiedsmanager.
Ik doe veel extern werk zoals het
contact met overheden. Ik ben ook
verantwoordelijk voor personeelsbeleid en nanciën in de regio. Ik geef
inhoudelijk sturing aan het werk dat
we doen en ik ben regisseur van alles
wat er komt kijken bij het beheer van
bijna 25 natuurgebieden.

Stroken de plannen van ARK met
die van Natuurmonumenten?
In het begin niet altijd. Eerst
wilde Natuurmonumenten toch meer
richting cultuurlandschap en op
sommige plekken willen we dat nog
steeds. Aan de andere kant staat het
hogere doel, namelijk meer natuur
in de streek, ons ook heel goed voor
ogen.

Hoe kwam je in contact met ARK?
Ik kende ARK al van de Grensmaas.
In het Kempen~Broek kwam ik ARK
tegen toen ze, in tegenstelling tot
Natuurmonumenten, een meerjarenovereenkomst met de Provincie

Wat vind je van het gebiedsontwikkelingsproject van ARK?
Ik vind het fantastisch hoe snel en
adequaat er gronden gekocht en
ingericht worden. Ik hou van snelle
stappen voorwaarts.

Hoe verloopt de samenwerking
met ARK?
We werken prima samen. Inmiddels hebben ook wij grond geruild
en wordt een groot deel van onze
gronden en de grond van ARK als een
geheel beheerd. Dat is pas meerwaarde!

Wat zijn jullie plannen op korte
termijn voor het gebied?
Ik hoop dat we nog lang kunnen
samenwerken aan het realiseren van
een gezamenlijk doel: een groot aaneengesloten natuurgebied, inclusief
het Belgische deel.
Wat zijn volgens jou succesfactoren?
Samenwerken, samenwerken en
samenwerken. Verder de snelle
manier van aankopen en zaken doen
door ARK. Daar geniet ik van.

hebben we bij de Grensmaas ook
meegemaakt.
Hoe ziet het Kempen~Broek er in
2020 uit?
Een mooi, groot en aaneengesloten
natuurgebied, gecombineerd met
een gevarieerd landschap; waar
recreanten graag wandelen en etsen; waar grote grazers leven en waar
de waterhuishouding weer helemaal
op orde is!

Zijn er ook verbeterpunten?
Ja, de begrazing met de Taurossen
valt (nog) niet overal even goed.
Mensen zijn er gewoon nog bang
voor. Dat moet wennen en dat duurt
even . We moeten oppassen dat het
middel van begrazing niet tot doel
wordt verheven. Als ARK zou ik hier
iets losser mee omgaan en ook
een paar gebieden gaan begrazen
met andere dieren. Mijn ervaring
is dat mensen er op een gegeven
moment toch aan gaan wennen. Dat
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age n da
23 februari, 14.00 uur
Excursie Loozerheide, Start:
Boshoverheideweg. Deelname gratis,
aanmelden verplicht bij beheerder
Denis Frissen, denis.frissen@ark.eu
16 maart, 10.00 uur
GPS wandeling, Start parkeerplaats
Vosseven, Lochtstraat 26. Deelname
gratis, aanmelden verplicht bij Ellen
Luijks, ellen.luijks@ark.eu

Overwinteren

In het Kempen~Broek zijn nu grote
groepen wintergasten te zien. Vogels
uit het noorden brengen hier de winter
door. Putter, kneu, groenling, vink en
houtduif scharrelen in grote groepen
door de ruigtes van het begraasde
natuurgebied. In de ruigtes staan nog
veel planten die zaad dragen of juist
op de grond verspreid hebben en dat
zoeken deze vogels op. Ze weten dit
haar jn te vinden en zijn nog tot het
einde van de winter te zien.

www.ark.eu/kempenbroek
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In Siëndonk keert een ven terug
Ten zuiden van het Vosseven
in Stramproy grazen runderen
in nieuw natuurgebied op
voormalige landbouwgrond.
Voor een deel van dat gebied,
de Siëndonk, heeft adviesbureau Omniverde in opdracht
van ARK Natuurontwikkeling
een inrichtingsplan gemaakt.
In dit plan is de suggestie van
Heemkundevereniging Stramproy meegenomen om een
ven te herstellen dat aan de
Grensweg lag. In het veld zijn
bodemmonsters genomen en
zo is de plek van het voormalige ven terug gevonden.

akkerbouw. Doordat er veel
leem in de bodem zit is het er
in de winter vaak te nat en in
de zomer al gauw te droog.
In het veld is de locatie van
het ven dus terug gevonden.
Een graafmachine zal straks
zand gaan afgraven tot op een
laag met veen en leem. Zo
verschijnt het ven weer aan de
oppervlakte. Het afgegraven

zand keert terug naar waar
het oorspronkelijk vandaan
komt, naar de droge hogere
zandruggen.
Een deel van de grond die
wordt afgegraven wordt
gebruikt om landbouwpercelen in de omgeving te
verbeteren. Vooral de voedselrijke bovenlaag is gewild bij
agrariërs om hun akkers mee
te verbeteren.

In de Siëndonk gaat gegraven
worden. Niet voor het eerst,
want in de jaren tachtig van de
vorige eeuw ging het gebied
nog op de schop voor de ruilverkaveling. Gronden werden
toen geëgaliseerd, lossingen
gegraven, bosjes gerooid
en kleine percelen samengevoegd tot ruimere kavels.
Na de ruilverkaveling bleek
dit niet de beste plek voor

Excursie ARK in België
Op 2 februari om 14.00 uur
is er een excursie naar de
nieuwe natuur van ARK in
België. De laatste landbouwenclave die nog midden in
het Kempen~Broek ligt en de
schakel vormt tussen allerlei
natte natuur is aangekocht.
Ook nieuwsgierig wat de
plannen zijn met dit nieuwe
natuurgebied. Ga dan mee
met de excursie die start
vanaf de Parkeerplaats het
Vosseven, Lochtstraat 26
in Stramproy. Deelname is
gratis en aanmelden kan bij
beheerder Denis Frissen,
denis.frissen@ark.eu.
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age n da
16 maart, 10.00 uur
GPS wandeling, Start parkeerplaats
Vosseven, Lochtstraat 26. Deelname
gratis, aanmelden verplicht bij Ellen
Luijks, ellen.luijks@ark.eu

nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Kempen~Broek

Het Oerrund, een levende legende
Kortgeleden is het boek ‘Het Oerrund, een levende legende’
verschenen. Het boek gaat over het uitgestorven oerrund en
over de TaurOs. Volgens het boek was het oerrund een van de
belangrijkste dieren in de Europese natuur en in de geschiedenis van de mensheid. Zonder het oerrund zou niets in onze
samenleving hetzelfde zijn geweest. In zijn wilde vorm is hij in
1627 uitgestorven, maar z’n genen leven voort. ARK en Stichting Taurus werken aan een nieuw rund dat zo dicht mogelijk
bij het oorspronkelijke oerrund komt, het TaurOs-project. Dit
gebeurt in het Kempen~Broek, maar ook in Spanje, Portugal en
Kroatië. Het boek over het legendarische oerrund is rijkelijk geillustreerd met opvallende foto’s en aansprekende tekeningen
en is voor € 24,95 te bestellen via ellen.luijks@ark.eu.

8 april, 19.30 uur
Lezing Wolven in Nederland, NMC De
IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert
Gezelschapsspel voor 3 tot 5 spelers
vanaf 10 jaar
Speelduur 45 tot 60 minuten
Deel opbrengst voor plaatselijk goed doel

Koop hier bordspel

Heierroth!
Het exclusieve spel voor iedereen die Stramproy
een warm hart toedraagt

Bordspel Heierroth

€ 32,50

www.ark.eu/kempenbroek

De buurtvereniging De Hei uit
Stramproy bestaat 25 jaar en
heeft in het kader daarvan een
bordspel uitgebracht. Het spel
is doorspekt met veel lokale
items die herkenbaar zijn voor
de inwoners van de omgeving.
Qua opzet is het gebaseerd op
monopoly en de werkwijze van
ARK: spelers kunnen boerderijen en monumenten kopen en
verkopen. De uiteindelijke winnaar is degene die erin slaagt
De Brookmeule te kopen. Het
spel kost € 32,50 en is te koop
bij Ut Telderke, Julianastraat
13 in Stramproy.

Cursus natuur in het Kempen~Broek

Regionaal Landschap Kempen en Maasland organiseert
een cursus voor vrijwilligers in het Kempen~Broek. Iedereen die zijn steentje bij wil dragen bij het in kaart brengen van planten en dieren is welkom. Je maakt er kennis met de verschillende natuurorganisaties en met
bijzondere landschappen in het GrensPark Kempen~Broek.
Meer informatie over de cursus staat op de website,
www.ark.eu/kempenbroekcursus. Eigen bijdrage voor de
cursus is 50 euro.

TaurOs Meldpunt

Regelmatig heeft ARK overleg met de dorpsraden van
Altweerterheide en Stramproy. Een veel voorkomend
gespreksonderwerp is het TaurOs-project. In samenwerking
met beide dorpsraden is een
meldpunt opgericht. Wanneer
zich bijzonderheden voordoen
die te maken hebben met de
runderen in het natuurgebied
kunnen die, al dan niet anoniem, gemeld worden aan de
secretaris van de klankbordgroep, via het e-mailadres:
info@dorpsraad-stramproy.nl
De meldingen worden besproken door een commissie met
daarin één lid van ARK en
twee leden van de dorpsraden.
Indien nodig geacht worden
de meldingen besproken met
(externe) deskundigen. De
commissie koppelt de resultaten terug aan de dorpsraden en
de klankbordgroep.
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agen da
8 april, 19.30 uur
Lezing Wolven in Nederland, NMC
De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4,
Weert
21 april, 14.00 uur
Dwars door het moeras, Start:
Broekmolen, Grensweg 8. Deelname gratis, aanmelden bij Denis
Frissen, denis.frissen@ark.eu
27 april, 10.00 - 17.00 uur
Kanoën Tungelroyse beek, Deelname € 30,-, aanmelden bij Ellen
Luijks, ellen.luijks@ark.eu
11 mei, 14.00 uur
Excursie CSI Kempen~Broek,
start: parkeerplaats Brasserie Vosseven, Lochtstraat 26, Aanmelden
bij Ellen Luijks, ellen.luijks@ark.eu

Kamsa l a m a n d e r

www.ark.eu/kempenbroek
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Natuurontwikkeling Kettingdijk gestart
De Kettingdijk ondergaat
sinds februari 2014 een
gedaanteverwisseling.
Natuurmonumenten laat
het agrarisch gebied omvormen tot natuurgebied
met natuurlijke bossen
en moeras. De Kettingdijk vormt een belangrijke
schakel tussen verschillende natuurgebieden in het
Kempen~Broek zoals de
Kruispeel, Laurabossen en
Wij elterbroek en Smeetshof. Door dit project wordt
de waarde van het grensoverschrijdende natuurgebied belangrijk vergroot.
De Kettingdijk, ten noorden van natuurgebied Wijffelterbroek, was rond 1850
nog onderdeel van een
uitgestrekt moerasgebied
tussen Weert en het Belgische Bocholt. Na ontginning is de hoeve “Kettingdijk” gebouwd en zijn hier

meerdere generaties boeren
actief geweest. De gronden
werden geschikt gemaakt
voor landbouw door zandgrond op het veen aan te
brengen. Er verschenen akkers en weilanden die jaar
na jaar werden bemest en
begraasd. Inmiddels is het
agrarisch gebruik gestopt
en nu worden de akkers en
weilanden teruggegeven
aan de natuur.

groei- en leefkansen.
In opdracht van Natuurmonumenten voert aannemer
Kuypers Kessel het project
uit. Voor vragen kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen met Kuypers

Kessel, via telefoonnummer 077-462 1277. We
blijven u graag informeren over de voortgang via
deze nieuwsbrief en via
www.natuurmonumenten.
nl/kettingdijk.

Dit jaar wordt de waterhuishouding met zijn talloze
slootjes en stuwtjes aangepakt en wordt de agrarische
toplaag afgegraven. Grote
grazers zorgen vervolgens
voor het natuurlijke beheer. In de nieuwe situatie
krijgen dotterbloem, echte
koekoeksbloem, koningsvaren, het zeldzame moeraskartelblad maar ook vele
dagvlinders en am bieën
als kamsalamander nieuwe
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ag enda
11 mei, 14.00 uur
Excursie CSI Kempen~Broek,
Start: parkeerplaats Brasserie Vosseven, Lochtstraat 26.
Deelname gratis. Aanmelden bij
Ellen Luijks, ellen.luijks@ark.eu
15 mei, 19.30 uur
Boomkikker-excursie,
Start: Woutershof, Grootbroekstraat
46, Kinrooi (Molenbeersel).
Deelname gratis, aanmelden bij
Denis Frissen, denis.frissen@ark.eu
13 juni, 19.30 uur - 9.00 uur
Slapen onder de sterren,
Deelname € 15,-, aanmelden bij
Ellen Luijks, ellen.luijks@ark.eu

www.ark.eu/kempenbroek
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Meedenken met nieuw ommetje Altweerterheide
Een ommetje is een wandelroute van ongeveer 1 tot
1,5 uur. De start is dicht bij
de plek waar je woont. In
Altweerterheide bestaat al
de Bolle Jan route. In Laar is
recentelijk zelfs een ommetjeskrant met 3 onderling te
combineren routes verschenen. ARK Natuurontwikkeling wil het lopen van ommetjes door de bewoners van
Altweeterheide stimuleren
en het wandelnetwerk vanuit

het dorp naar de mooie plekjes in het omringende landschap uitbreiden. Uiteindelijk
wordt er een ommetjeskrant
gemaakt.

Lentezomer

Weidevogels

Al weken is het prachtig weer.
Niet alleen wij merken dat,
ook de natuur reageert er op.
Vooral de insecten vliegen
rond. Veel vlindersoorten die
pas in later in het jaar te zien
zijn adderen nu al rond, zoals
het bont dikkopje. Kom ook
genieten van de lentenatuur.
De mooiste vlindergebieden zijn het Weerterbos, het
Stramprooierbroek en de
Smeethof.

De Dorpsraad Altweerterheide
verleent medewerking aan het
project en roept bewoners van
Altweerterheide en andere geinteresseerden op om mee te
denken. Ken je leuke paadjes
die meer bekendheid verdienen? Zie je mogelijkheden om

door medewerking te vragen
aan grondeigenaren zoals het
waterschap, agrariërs, boseigenaren en natuurbeheerders
het wandelnetwerk te verbeteren? Schroom niet, denk
mee en kom naar onze inloop
avond.

kun je binnenlopen en aanschuiven voor een kop ko e.
Op een grote kaart kan dan
naar hartenlust gekliederd en
gekrast worden. Er is al wat
voorwerk gedaan. Dus kritisch
kijken naar wat onze eerste ingevingen zijn is ook mogelijk.

Dinsdagavond 13 mei organiseren we een inloopavond in
Café de Paol (Bocholterweg
136, Altweerterheide).
Tussen 20.00 uur en 21.30 uur

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen
met Harry Cuypers; info@
natuurlijkasselt.nl of 06
158551187.

De eerste legsels van kievit en
wulp zijn al gezien in de weiden. Doordat ARK helemaal
niet maait maar werkt met
natuurlijke begrazing krijgen
deze vogels een betere kans
om hun jongen groot te brengen. De weidevogels doen het
de afgelopen jaren steeds beter. Er zit een lichte stijging
in de aantallen waargenomen
exemplaren.
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Agenda
Slapen onder de sterren
13 juni, ergens in het Kempen~Broek
Deelname € 15,-, aanmelden bij Ellen Luijks,
ellen.luijks@ark.eu

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Kempen~Broek
Siëndonk buffert weer water
hierdoor een droger huiskavel.
Natuur en landbouw profiteren!

Nachtvlinder-nacht
28 juni, vanaf 22 uur tot .....
Loozerheide, ingang Kempenweg
Deelname gratis, aanmelden niet nodig.

Dankzij het teruggekeerde water
en door begrazing zal een moeras
zal ontstaan. De verwachting is dat
door het graafwerk zaadbanken zijn
blootgelegd. Zaden van bijzondere
planten die soms wel honderd jaar
lagen te wachten krijgen hierdoor
de kans om te kiemen. Eerder gebeurde dat ook in het Luuëke. Daar
kiemden oude zaden van zeldzame
planten zoals moerashertshooi en
pilvaren.

Libellen in het Kempen~Broek
13 juli, 11 uur
Deelname gratis, aanmelden bij Ellen Luijks,
ellen.luijks@ark.eu
Vallende sterren kijken
9 augustus, vanaf 20.00 uur
Deelname gratis, aanmelden bij Ellen Luijks,
ellen.luijks@ark.eu
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ARK liet de afgelopen weken
graafwerkzaamheden uitvoeren in
de Siëndonk. Oude lemige bodems
liggen aan de oppervlakte nadat
graafmachines verdwenen vennen
blootlegden. Nu kan hier tijdens
periodes met veel regen water worden gebufferd en ontstaan vennen
en moerassen.
In afgelopen eeuw is tijdens de
ruilverkaveling veel van het reliëf

verdwenen en is de bodem op veel
plekken letterlijk op de kop gezet.
Droge zandkoppen werden afgevlakt en moerassige laagtes werden
opgevuld met zand.
De afgelopen weken zijn oude
laagtes uitgediept en kan er weer
water worden vastgehouden. Met
grond uit de laagtes zijn een aantal
zandkoppen hersteld. Met de meest
productieve grond is een aanliggende akker opgehoogd. De boer heeft

Zeearend
In de eerste dagen van mei liet
een heuse zeearend zich in het
Kempen~Broek bewonderen. Rond
de vijvers van de Luysen en het
Smeetshof zijn waarnemingen
gedaan van deze imposante vogel.
Zeearenden keerden in 2006 terug
als broedvogel in Nederland en
hun aantal neemt ieder jaar toe.
De zeearend eet vis en watervogels
en die zijn volop te vinden in het
Kempen~Broek. Dus misschien
dat ze ook hier ooit hun nest gaan
bouwen.

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Kempen~Broek
Kempen~Broek; geniet van het landschap!

Agenda
Vallende sterren kijken
16 augustus, vanaf 20.00 uur
Mariahof, Bree
Deelname gratis, aanmelden bij Ellen Luijks,
ellen.luijks@ark.eu
BOS-dag Kempen~Broek
14 september, 13.00 - 17.00 uur
Smeethof, tussen Weert en Bocholt
Beleef, Ontdek en Speel -dag in het
Kempen~Broek. Activiteitenmiddag van de
partners in het gebied.
Projectleider
Ger van den Oetelaar
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ger.vandenoetelaar@ark.eu
Beheerder / Voorlichter
Denis Frissen
06-30716598
denis.frissen@ark.eu
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Kuddebeheerder FREE Nature
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Ellen Luijks
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Grenspark Kempen~Broek is
een weldaad voor je gezondheid. De unieke vitamine N (van
Natuurbeleving) is hier iedere dag
ruim verkrijgbaar en kan op verschillende manieren genuttigd
worden. Je kunt het alleen verkrijgen
door je portie recreatie zelf op te halen. Lees wél eerst de bijsluiter voor
het beste resultaat.
Het schitterende Kempen~Broek
daagt volop uit om het gebied actief
te ontdekken. Het recreëren hier
kan laagdrempelig, door te wandelen of fietsen langs het uitgebreide
routenetwerk. Maar het kan ook
wat intensiever, denk maar eens aan
werken in de natuur, paardrijden
en geocachen. Je kunt zelfs mee
met een georganiseerde activiteit,
zoals de midzomernachtloop of een
moerasexcursie. De recreatie in het
Kempen~Broek is net zo divers als
zijn natuur. Oftewel: Ga er op uit en
beleef Kempen~Broek!
Grenzen aan de recreatie
Recreatie in het Kempen~Broek
heeft uiteraard zijn grenzen.
Sommige gebiedsgedeelten zijn niet

toegankelijk vanwege het voorkomen
van zeer zeldzame natuur en de behoefte aan voldoende rust- en broedbehoefte van de dieren. Wandelen en
fietsen over speciaal aangelegde routes leveren geen schade en verstoring
op. Dat doen MTB-ers en ruiters die
zelf hun route zoeken wel. Quads
zijn zeer verstorend voor de natuur:
geluidsoverlast en heel gevaarlijke
verkeersituaties zijn ontoelaatbaar
in dit gebied. Regulering van de
recreatie in het Kempen~Broek is
onmisbaar. Zonering van het gebied
waarbij de beheerder gebiedsgedeelten open stelt of juist afsluit voor
diverse vormen van recreatie werkt
in het algemeen erg goed en levert
begrip op.
Op zoek naar je natuuractiviteit
De natuuractiviteitenagenda
vind je terug op de website van
Kempen~Broek www.kempenbroek.
eu en elders in deze nieuwsbrief. Ga
mee met een georganiseerde activiteiten door een landschapsgids.
Zo’n gids biedt bezoekers graag de
mogelijkheid om de natuur te beleven. Een kanotocht over de beek, een
avondwandeling of een overnachting

onder de sterren zijn voorbeelden
van exclusieve, kleinschalige natuurbelevingsactiviteiten. De ervaringen
van deelnemers en organisatoren
zijn indrukwekkend en lopen over
van verwondering en respect voor
de natuur. Uw eigen ommetje, de
fietstocht en de excursies van allerlei
natuurorganisaties vormen echter
nog altijd de kern van de recreatie in
Kempen~Broek.

Smeetshof
13.00 - 17.00 uur

14 september
Smeetshofweg tussen Weert en Bocholt

Blotevoetenpad

Beleef
Ontdek
Speel

Sporen speuren
Braakballen pluizen
Kriebelbeesten
Voerderplank bouwen
Borstels maken
Waterdieren
...

DAG
Meer info:
www.kempenbroek.eu

Gratis entree
De BOS-dag Kempen~Broek is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Limburgs landschap vzw, Natuurpunt, werkgroep Isis vzw,
NMC De IJzeren Man, Regionaal Landschap Kempen en Maasland en ECNS.

Agenda
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Taurossen en veranderingen op de Loozerheide

Zaterdagmiddag 1 november organiseren ARK Natuurontwikkeling en FREE
Nature een excursie over de Loozerheide. Graafmachines gaven dit natuurgebied een compleet andere aanblik. De
Taurossen en Exmoorpony’s voelen zich
helemaal thuis in dit unieke natuurgebied. Ga mee en hoor waarom er zoveel
op de schop ging in het gebied.

L andbouwstructuurversterking Bocholterweg
Hierdoor ontstaat pure winst
in het minder ver hoeven aan
reizen van de kavels die eerder
veraf en niet optimaal ontsloten lagen.

De excursie zoomt in op de veranderingen op de Loozerheide en het beheer
met runderen en paarden en start om
14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis.
Wilt u ook mee? Geeft u zich dan op,
want vol is vol. Stuur een e-mail naar
denis.frissen@ark.eu.
Projectleider
Ger van den Oetelaar
06-20447518
ger.vandenoetelaar@ark.eu
Beheerder / Voorlichter
Denis Frissen
06-30716598
denis.frissen@ark.eu

Rentmeester
Peter van Soest
06-53262025
info@rentmeestervansoest.nl
Kuddebeheerder FREE Nature
Jos Cornelissen
06-20367969
jos.cornelissen@freenature.nl

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

www.ark.eu/kempenbroek

Wie geregeld over de
Bocholterweg tussen
Altweerterheide en Bocholt
rijdt is het al lang opgevallen.
De grootschalige veranderingen die afgelopen zomer plaats
hebben gevonden leveren
fantastisch grote en efficiënte
veldkavels op voor de landbouw. Niet iets waaraan direct
wordt gedacht als er over de
gebiedsontwikkeling door ARK

Natuurontwikkeling gesproken
wordt. Een fikse inspanning
heeft weer plaatsgevonden; zowel in vierkante meters alsook
in het verzetten van de nodige
bergen grond. Ter plaatse had
de betrokken agrariër al een
grondpositie die echter niet
optimaal was. Door het verleggen van zijn eigendom heeft
hij nu zijn bezittingen op twee
locaties kunnen concentreren.

Daarnaast is de productiecapaciteit van de grond enorm
verbeterd en voor de toekomst
minder weersafhankelijk
gemaakt. In combinatie met
het nodige grondverzet, het
verleggen van landbouwontwateringssloten en het aanleggen
van peilgestuurde drainage is
een grote veldkavel van ruim 21
ha ontstaan. High-tech maatregelen waarbij grote hoeveelheden grond over en weer
werden geschoven en op de
juiste plaats neergelegd. Met
het afvlakken van de kavel is de
humeuze bovengrond tijdelijk
aan de kant gezet en met name
de hobbelige ondergrond
geëgaliseerd. Met het slaan van
een tweetal beregeningsputten
en aanleggen van drainage is
de kavel voor de toekomst goed
uitgerust.
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Werk Loozerheide afgerond

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

www.ark.eu/kempenbroek

Natuurgebied de Loozerheide
in het Kempen~Broek is in de
afgelopen maanden een stuk
natter geworden. Met geld van
de provincie Limburg heeft ARK
Natuurontwikkeling dit bijzondere gebied opnieuw ingericht.
Ooit was de Loozerheide wild,
woest en waterig, maar grote
delen waren verdroogd en omgevormd in landbouwgrond. In het
voorjaar van 2014 begon de herinrichting met de kap van aangeplante populieren. Deze bomen
onttrokken veel waardevol water
uit het natuurgebied. Met aankoop van de laagst gelegen landbouwgrond konden de graafma-

chines aan de slag. Vrachtwagens
reden daarna af en aan met in
totaal 25.000 m3 grond. Deze
grond werd weggegraven om een
gedempte moerassige laagte uit
te graven. Een deel van de grond
werd gebruikt om greppels op te
vullen zodat water vastgehouden
wordt in het natuurgebied. Met
een ander deel van de grond werd
een uitzichtpunt ingericht.
De Loozerheide kan nu weer een
echt vogelparadijs worden met
een nieuw ven, rietkragen, struwelen en ruigte en misschien wel
met kraanvogels. Op de ochtend
van 8 november zagen vogelaars
de eerste 48 kraanvogels die de

nacht door hadden gebracht in
het gloednieuwe ven.
Natuur realiseer je samen
Op de Loozerheide werkte ARK
samen met provincie Limburg als
belangrijkste finacier, met Nyrstar
Budel en Natuurmonumenten
die de mogelijkheid gaven gronden te verwerven en met Defensie
dat een kleine terugtrekkende
beweging maakte. En natuurlijk
werkten we samen met omwonenden, vrijwilligers en vogelaars.
Samen ontwikkelen we een woest
aantrekkelijk natuurgebied. Op
14 november werd het werk op de
Loozerheide feestelijk afgerond.

