Ontdek het Kempen~Broek
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Het Kempen~Broek is zo groen en rustig omdat het gekoesterd
wordt door een groot aantal natuurorganisaties. Help mee en
word lid. Neem eens een kijkje op:
www.brabantslandschap.nl
www.limburgs-landschap.be
www.limburgs-landschap.nl
www.natuurmonumenten.nl
www.natuurpunt.be

?!

www.kempenbroek.eu vind je uitgebreide

Op
informatie, zoals actuele activiteiten in het gebied.
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Wie, wat, waar?

Landschappen kennen geen grenzen. Grenzen bestaan alleen op papier, bedacht
door mensen. In het GrensPark Kempen~Broek vervagen de grenzen. Maar liefst
25.000 hectaren aan pure natuur en fraaie landschappen strekken zich aan beide
zijden van de grens uit. Hier kun je uren, zelfs dagen dwalen en steeds weer verrassende nieuwe dingen ontdekken. Weelderige moerasgebieden worden afgewisseld
door paarse heidevelden, akkers, weilanden en kronkelende beken. Dit uitermate
gevarieerde landschap is rijk aan planten en dieren. Zo kun je hier zomaar edelherten tegenkomen of ’s avonds verrast worden door een boomkikkerconcert. Uiteraard
kun je hier ook genieten van een lekkere consumptie bij één van de horecapunten of
heerlijk overnachten op een mooie camping of in een romantisch hotelletje.

Feiten en weetjes

?!

• Oppervlakte: 25.000 hectare.
• Ooit een nagenoeg ontoegankelijk moeras, nu een bijzonder gevarieerd
landschap.
• Eén van de libellenrijkste gebieden van de Benelux, vandaar het logo.
• Honderden kilometers aan wandel-, fiets-, mountainbike- en
ruiterroutes, via gemarkeerde routes of handige knooppunten.
• Zeven bezoekersonthalen vormen het ideale vertrekpunt voor uitstapjes
in het Kempen~Broek.
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Nat
Grote delen van het Weerterbos
waren ooit moeras. Dit bos
mag nu weer natter worden
met prachtige vennen. Andere
natte gebieden zijn Ringselven,
Stramprooierbroek, De Luysen en
Mariahof, De Zig, Tösch en natuurlijk de verschillende beekdalen.

Droog
Boven de natte moerassen
verheffen zich droge zandruggen,
met uitgestrekte heidevelden of
zelfs open stuifzand. Bezoek zeker
eens Boshoverheide, Laurabossen
en Tungelerwallen. Hier groeit het
IJslands mos en kunnen kinderen
uren spelen.

Weelderige natuur
De natuur mag tegenwoordig
steeds meer zijn gang gaan. Wie
het Wijffelterbroek bezoekt,
ontvangt een glimp van de
wildernis van weleer. Een ander mooi wildernisgebied is het
Stramprooierbroek.
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Landbouw
Bonte koeien, akkers, weilanden,
bloemrijke akkerranden, doorspekt
met laanstructuren en houtsingels bieden een aangename
afwisseling op de natuur van het
Kempen~Broek.

Nieuw
Het Kempen~Broek is rijk aan ‘moderne’ landschappen. Nieuw is ook
de grootschalige natuurontwikkeling. Vooral tussen Budel-Dorplein
en Stramproy is de afgelopen jaren
honderden hectare nieuwe natuur
gerealiseerd.

Oud
De wortels van het gebied zijn
verankerd in een ver verleden.
Veel sporen zijn hiervan vandaag
de dag nog te vinden, zoals de
grafheuvels van de Boshoverheide,
de houtkantenlandschappen in de
Brand of in Langeren en de vele
watermolens langs de beken.
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toegangspoorten &
Onthaalpunten

Het Kempen~Broek is enorm uitgestrekt.
Voor een eerste kennismaking met het
gebied, zijn twee toegangspoorten en
vijf onthaalpunten ingericht. Bij de toegangspoorten vindt de bezoeker een
tentoonstelling, zijn wandel- en fietskaarten te verkrijgen en zijn de startpunten van de gemarkeerde routes gelegen: Pollismolen in Opitter (Bree)
en De IJzeren Man (Weert).
Ook in de onthaalpunten
worden tal van activiteiten
georganiseerd, zoals geleide wandelingen door
de natuur. De toegangspoorten en onthaalpunten vormen het ideale
vertrekpunt voor uitstapjes in het Kempen~Broek.
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De onthaalpunten
Smeetshoeve, Smeetshofweg 1,
Bocholt (B)
Mariahof, einde Mariahofstraat, Bree (B)
Luysmolen, Luysenweg 2, Bocholt (B)
Woutershof, Grootbroekstraat 46, Kinrooi (B)
Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34,
Nederweert (NL)

Toegangspoort Pollismolen
• Openingstijden:
Iedere dag: 9.00 - 19.00
• Adres:
Molenstraat 56a, Bree (B) (tegenover Brasserie-Restaurant Pollismolen)
• +32 (0)89 84 85 61
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toeganspoort de IJzeren Man

In
De IJzeren Man
is het drie kilometer lange Allemanspad
gelegen, een prachtige
verharde route zonder
drempels die je langs
bossen en vennen
voert.

• Openingstijden:
Van 1 april tot 1 november:
Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00, zaterdag en zondag: 13.00 - 17.00
Van 1 november tot 1 april:
Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00, zaterdag en zondag: 13.00 - 16.00
Buiten deze tijden kan het centrum op afspraak open zijn.
• Adres: Geurtsvenweg 4, Weert (NL) (einde parkeerplaats)
• +31 (0)495 - 52 48 93
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wandelen

Kies je voor een
grote of een kleine wandeling, door mysterieuze bossen of uitgestrekte velden? Of ga je misschien voor wat meer
avontuur door te struinen door de nieuwe wildernisgebieden? In het Kempen~Broek is het allemaal
mogelijk!
Alle gemarkeerde wandelroutes zijn verzameld
op elf handige kaarten. Op deze kaarten staat ook
informatie over de aanwezige horeca en parkeervoorzieningen. Op www.kempenbroek.eu en op
alle wandelkaarten staat onder de startplekken
aangegeven welke routes gemakkelijk, minder gemakkelijk en ongeschikt zijn voor rolstoelgebruikers
of kinderwagens.

Met de hond

Wie het gehele gebied wil ontdekken, kan
de wandelbox aanschaffen bij de VVV’s of op
www.kempenbroek.eu. Hierin zitten niet alleen alle
wandelkaarten, maar ook alle informatiefolders van
het Kempen~Broek.

Je trouwe viervoeter is uiteraard van harte welkom
in het Kempen~Broek. De
hond moet wel altijd aangelijnd zijn.
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Tip: edelherten spotten

Tip: Vlaamse meesters
Het landschap in TöschLangeren en de Brand
(Maaseik) lijkt zo uit de tijd
te stammen van de bekende schildermeesters. Natte
moerasbossen worden in het
kleinschalige landschap afgewisseld met houtsingels,
bloemrijke hooilandjes en
poelen. Een wandeling door
dit gebied wordt opgeluisterd door een klassieker van
Beethoven, uitgevoerd door
de geelgors.

Wie zijn auto bij de Daatjeshoeve
(Nederweert) parkeert, kan vanaf
daar een poging wagen de koning
van het woud, het edelhert, te
spotten in het Weerterbos. Volg
de route met de rode driehoekjes. De Brensbrug is een goede locatie. Zijn ze daar niet te vinden,
dan kun je je geluk beproeven bij
de uitkijktoren. Vanaf deze toren
heb je een prachtig uitzicht over
het voormalige landbouwgebied
Grashut. Grote kans dat je hier
overdag ook reeën ziet! Ronduit
spectaculair is de hertenbronst in
september.
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Tip: Vogels spotten
Enkele vogelkijkhutten in De Zig
en De Luysen zijn gemakkelijk te
bereiken en rolstoelvriendelijk ingericht, zodat iedereen van de vogels kan genieten. Er is altijd wel
iets te beleven in het water en het
riet voor de hutten. Je hebt hier
kans op spectaculaire soorten, zoals roerdomp, visarend en grote
zilverreiger.
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In het
Kempen~Broek
zijn twee lange afstandswandelingen aanwezig, namelijk de
Lange Afstandswandeling GrensPark
Kempen~Broek (104 kilometer) en het
Graaf van Hornepad (97 kilometer). Deze
routes tonen je de mooiste plekjes van het
Kempen~Broek. En natuurlijk kun je op
idyllische plekjes overnachten, zodat je alle tijd kunt nemen om
maximaal te genieten.
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Tip: Grafveld
Al duizenden jaren bewonen
mensen het Kempen~Broek.
Met maar liefst 325 grafheuvels vormt de Boshoverheide
(Weert) het grootste prehistorische urnenveld van
Europa! Vanaf een gemakkelijk toegankelijk pad zijn de
talrijke grafheuvels goed te
overzien.

Op pad met een

Verkenner

Zin in een avontuurtje? Boek je Verkenner op www.kempenbroek.eu. Deze activiteiten kan je boeken:
• Kempen~Broek in een notendop: alles wat je altijd al wilde weten over het
GrensPark Kempen~Broek.
• Speuren naar sporen: tijdens deze wandeling ga je op zoek naar sporen van de
bijzondere dieren in het GrensPark.
• De kracht van water: water is de bron van het leven. De Verkenner brengt je tijdens de wandeling in contact met de verschillende functies van water.
• Kempen~Broek op je tong: een culinaire wandeling met proevertjes uit de natuur.
• Herbronnen in Kempen~Broek: neem eens de tijd om te onthaast en de natuur
op een bijzondere manier te beleven zodat je helemaal op adem komt.
• Weg van Edelherten: een interactieve wandeling met als thema de leefwereld
van het edelhert.
• GrensParkSchattentocht (met GPS): Ben je op zoek naar een teambuildingsactiviteit, dan is deze tocht echt iets voor jou. In dit spannende spel worden de
deelnemers in groepen ingedeeld en gaan ze in competitie met elkaar. Wie de
beste score haalt, gaat als eerste op zoek naar de schatkist.

Kalenderactiviteiten
Iedere tweede en vierde zondag van de maand staat ergens in Kempen~Broek een
Verkenner voor je klaar. Je kunt gewoon naar de plaats van afspraak komen, zonder
vooraf in te schrijven. De activiteiten vind je op www.kempenbroek.eu.
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wegwijs

Met behulp van de kaart kun je zelf je vertrekpunt kiezen voor een heerlijke wandeling of fietstocht in het Kempen~Broek. Alle
toegangspoorten, onthaalpunten en de voornaamste natuurgebieden staan op de kaart
aangegeven.
Ben je op zoek naar meer informatie over het Kempen~Broek,
dan kun je behalve bij de
toegangspoorten,
onthaalpunten en de webwinkel van
www.kempenbroek.eu natuurlijk
ook terecht bij de volgende toeristische diensten:
•
•
•
•
•
•
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VVV Cranendonck: Markt 28, Budel
VVV / Bruna Weert: Markt 11-13, Weert
Toerisme Bocholt: Pastoorsdreef 3, Bocholt
Toerisme Bree: Vrijthof 10, Bree
Toerisme Maaseik: Markt 45, Maaseik
V.V.V.-Infodienst Kinrooi: Maasstraat 82,
Ophoven

Tip: Naslagwerk

?!

Een prachtig, maar liefst
328 pagina’s dik naslagwerk, vertelt je alles over het
Kempen~Broek. Het boek kun
je uiteraard bij de hiernaast
genoemde punten verkrijgen.
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fietsen

Via rustige landwegen en fraaie fietspaden is
het Kempen~Broek bijzonder goed per fiets
te ontdekken. Onderweg nodigen bankjes uit
om even op het gemak van het gevarieerde
landschap te genieten. Dankzij het handige
knooppuntensysteem kun je geheel zelf je
route uitstippelen en beginnen waar je wilt.
Fiets je graag door de uitgestrekte bossen, of
maak je liever een cultuurhistorisch rondje
langs watermolens? Het kan allemaal!
Het netwerk strekt zich uit aan beide zijden van de grens. In Nederland volg je de
groene bordjes, in België de blauwe. Op de
website fietsnet.be zijn zelf de routes uit te
stippelen voor zowel België als Nederland.
Uiteraard is de knooppuntenkaart ook in
papieren vorm verkrijgbaar bij de
toegangspoorten, de onthaalpunten,
de VVV’s, Toerisme Limburg en de
webwinkel van het Kempen~Broek
(www.kempenbroek.eu).
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Oerrunderen
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Het oerrund stierf in 1627 uit. In
het Kempen~Broek loopt het project TaurOs, dat tot doel heeft de
runderen terug te fokken. Ondanks
hun imposante uiterlijk doen ze
geen vlieg kwaad. Voer en aai
de dieren niet en houdt een gepaste afstand. Volg vanaf Ell de
Nederlandse knooppunten 28, 29,
93, 83, 45, 44, 75, 85, 87, 89, 90,
91, 25, 26 en 28 (totaal 45 kilometer) langs onder andere enkele
natuurontwikkelingsgebieden
waar de TaurOssen rondlopen.
Het startpunt kun je zelf bepalen.
Je passeert verschillende dorpen,
zoals Stramproy, waar je even kunt
pauzeren onder genot van een consumptie.

Bokkenrijders
De bokkenrijders leven voort in de fantasie
en in wilde verhalen. In de achttiende eeuw
waren in het Kempen~Broek de bokkenrijders actief. Dit waren roversbendes die
onder andere geld ‘verdienden’ met dreigementen. Volg vanaf Bree de Belgische
knooppunten 07, 11, 12, 13, 28, 19, 18, 14,
15, 16, 89, 87, 09 en 07 (totaal 44 kilometer) door het landschap van de bokkenrijders. Vergeet niet een uitstapje te maken
naar Bree en Maaseik. Hier zijn nog veel
plekken uit de tijd van de bokkenrijders te
bewonderen.
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De 10 schatjes van het Kempen~Broek

1. De boomkikker spreekt door zijn koddige
uiterlijk direct tot de verbeelding. Met zijn
vier centimeter en felgroene kleur, valt het
nog niet mee om hem te ontdekken in de bramen. De boomkikker breidt zich sterk uit in
het Kempen~Broek.
2. De populatie van de beekschaatsenrijder kende de afgelopen decennia een
sterke terugval. De beekschaatsenrijder
behoort tot de wantsen, en is dus een
insect met zes poten. De voorste poten
gebruikt deze wants om prooien te lokaliseren.
3. Door herintroducties is de Europese bever
terug van weggeweest. De bever is gebonden
aan een waterrijke omgeving waar hij burchten en dammen bouwt. Een bever kom je niet
snel tegen, zijn knaagsporen zijn echter niet
te missen.
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4. De geelgors is een zangvogel die je hoofdzakelijk vindt in kleinschalige landschappen. Dankzij zijn vijfde Symfonie van
Beethoven is het vogeltje niet alleen
voor iedereen herkenbaar, maar zorgt
hij in het voorjaar voor een vrolijke
noot bij iedere wandeling of fietstocht.

5. In april kleuren de bodems van broekbossen en de oevers van beken en sloten
geel van de dotterbloemen. Maar alleen
daar waar schoon grondwater aan de oppervlakte komt.

6. De grauwe klauwier is een erg zeldzame
broedvogel. Zijn favoriete leefgebied, kleinschalige cultuurlandschappen, is nagenoeg
geheel verdwenen. Op het menu staan niet
alleen grote insecten, maar ook hagedissen,
kleine zoogdieren en jonge vogeltjes.
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7. De grote weerschijnvlinder is een
grote vlinder die afhankelijk van de
lichtinval een blauwe kleur krijgt.
Deze zeldzame vlinder komt hoofdzakelijk voor in open, vochtige loof- en
wilgenbroekbossen. Je kunt hem vinden in het Stramprooierbroek.
8. De moerassprinkhaan is een grote (groene)
veldsprinkhaan, direct te herkennen aan de
rode heupen, gele dijen en zwarte stekel op
de achterdijen.
9. De phegeavlinder is een
nachtvlinder die overdag
actief is. De traag vliegende, zwarte vlinder heeft
witte stippen op de vleugels en een oranje-geel
gestreept achterlijf. Hij
komt vooral in dit deel
van het land voor.

10. De weidebeekjuffer is een opvallende verschijning. Het mannetje van deze
libellensoort heeft een metaalblauwe kleur
met grote zwarte vlekken op de vleugels. Vrouwtjes
zijn over het algemeen metaalgroen met lichte vleugels.
Ze profiteren van de steeds schoner wordende beken.
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Mountainbiken

In de omgeving van Weert is een speciale, 58
kilometer lange mountainbikeroute uitgezet.
De route bestaat uit twee lussen, zodat je zelf
je afstand kunt bepalen. De noordelijke lus
voert je door de bossen van de Weerter- en
Budelerbergen, de zuidelijk lus onder andere door de Laurabossen, het Wijffelterbroek
en de Tungelerwallen. De route sluit aan
op mountainbikeroutes in Belgisch Limburg
en Zuid-Oost Brabant. Zeshoekige witte
bordjes met het bekende mountainbikelogo markeren de route. Op de website
www.mtbroutes.nl/route/1113/Weert is de
route als GPS-track te downloaden. Liever
een analoge versie? Deze is verkrijgbaar via de webshop www.kempenbroek.eu en bij
de startpunten,
de VVV’s en
To e r i s m e
Limburg.

startpunten
Wegrestaurant De
Wildenberg
Eindhovenseweg 101
6002 TB Weert
T +31 (0)495-574170
Café/zaal Dennenoord
Voorhoeveweg 2
6006 SV Weert
T +31 (0)495-532884
Brasserie Vosseven
Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
T +31 (0)495-561114
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kids

Geef de kinderen zand, water en wat takken,
en ze zijn uren bezig. De natuur heeft wat dat
betreft in het Kempen~Broek meer dan genoeg te bieden.
In vrijwel ieder dorp zijn speelplekken aanwezig. Daarnaast spelen tal van horecagelegenheden in op de jeugdige bezoekers, met kindvriendelijke menu’s en speelgelegenheden.
In Toegangspoort De IJzeren Man is voor
kinderen van alles te zien en te beleven. Voor menig kind is de
aaigang het absolute hoogtepunt. Hier mogen opgezette dieren daadwerkelijk
aangeraakt en geaaid
worden. Daarnaast organiseert het centrum
tal van activiteiten en
kun je er terecht voor
kinderfeestjes.
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Fabeltjestocht
Je stapt het avontuurlijke fabeltjesbos in en…
Tijdens de fabelachtige wandeling word je
vergezeld door boeiende verhalen waarin dieren de hoofdrol spelen. Bij deze verhalen horen spelletjes en opdrachten.

Indianenfeest
In het spoor van de Bruine Bizon toon je, als
een echte indiaan, je eigen moed en behendigheid in het bos. Hiermee kun je veel goudklompjes verdienen!

Fotostriptocht Joop Biotoop
Als kinderen de zuilen (en kruiptunnel) over de biotopen binnen beleefd hebben,
kunnen ze naar buiten om de biotopen in het echt te ontdekken. Aan de hand van
foto’s wijst Joop de weg door het IJzeren Mangebied.

Veldwerkkist
Met deze kist, vol hulpmiddelen, zoals een verrekijker, schepnet, zoekkaarten, enzovoorts, kunnen kinderen (onder begeleiding) het natuurgebied van
De IJzeren Man op een andere manier verkennen.

Schatgraven
In de bodem rondom De IJzeren Man is het mogelijk om te graven naar
prachtige en zeldzame stenen en fossielen. Ook is het mogelijk een eigen
suikerfossiel te maken.

GPS-tocht
Met een duidelijke instructie over de werking van het apparaat ga je op pad door
het IJzeren Man gebied. Onderweg ben je zelf actief bezig met het ontdekken van de
antwoorden die je naar het volgende punt leiden. Struinen met een GPS-apparaat
is een leuke ervaring!
Het volledige programma is te vinden op www.natuurenmilieucentrumweert.nl.
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Geen dieren te zien? Let dan eens op hun

sporen

Aangeknaagde hazelnoten

Muizenschedel uit braakbal

Konijnenkeutels

Zoek de

Ree
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Reiger

10

verschillen

Opgesmikkelde
dennenappels

Vogel die de vijfde Symfonie van Beethoven zingt
Deze plant kleurt het landschap paars
Rijdieren van een roversbende
Grote delen van het Kempen~Broek waren ooit een ...
Grootste dier in het Kempen~Broek

Knagende bever

Symbool van het Kempen~Broek

Vos
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ruiteren en mennen

Ook voor tochten met het paard beschikt
GrensPark Kempen~Broek over een grensoverschrijdend knooppuntennetwerk. Zo kun
je naar wens de route en afstand zelf samenstellen.
Let op: de Zuid-Willemsvaart vormt een onderbreking in het routenetwerk, waardoor
een noordelijk en zuidelijk netwerk ontstaat.
De Weerter- en Boshoverheide zijn ten noorden van het kanaal te doorkruisen. Het netwerk sluit naadloos aan op het netwerk van
Cranendonck, zodat je de routes nog verder
kunt uitbreiden.
Ten zuiden van het kanaal kun je via het knooppuntennetwerk onder andere De IJzeren Man,
Laurabossen en Stramprooierheide doorkruisen. Het Nederlandse netwerk gaat vervolgens over in het Belgische netwerk, dat de
gehele provincie Limburg beslaat.
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Kaart
Via de webwinkel (www.kempenbroek.eu) is een handige ruiteren menkaart voor de omgeving
Weert te verkrijgen. Via de websites www.routeyou.com (geef
Toerisme Limburg in als zoekterm)
en www.vvvmiddenlimburg.nl/
routeplanner-midden-in-limburg
kun je zelf je route uitstippelen.

De routes hebben vijf startpunten:
Wegrestaurant De Wildenberg
Eindhovenseweg 101
6002 TB Weert
T +31 (0)495-574170
Van Horne Hoeve / Hippotel
Trancheeweg 22
6002 ST Weert
T +31 (0)495-531312 / 550102
Café/zaal Dennenoord
Voorhoeveweg 2
6006 SV Weert
T +31 (0)495-532884
Manege Keent
Keenterstraat 43
6006 PW Weert
T +31 (0)495-532884
Brasserie Nieuw Vosseven
Lochtstraat 28
6039 RV Stramproy
T +31 (0)495-561114
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Colofon
GrensPark Kempen~Broek
2014
Deze brochure kwam tot stand door
ARK Natuurontwikkeling, Regionaal Landschap Kempen en
Maasland, Provincie Limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Met medewerking van
Natuurpunt, Gemeente Nederweert, Natuurmonumenten,
Gemeente Cranendonck, VVV Midden-Limburg, Stad
Bree, Toerisme Limburg, Gemeente Bocholt, Natuur- en
Milieucentrum De IJzeren Man Weert, Stichting het
Limburgs Landschap, Gemeente Weert, Back Oﬃce VVV
Weert, VVV Cranendonck, Limburgs Landschap vzw,
VVV Kinrooi, Brabants Landschap, Toerisme Maaseik en
Agentschap voor Natuur en Bos.

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling; Europa
investeert in zijn platteland

Vormgeving
Fotograﬁe
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