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Excursie voor inwoners van GrensPark Kempen~Broek
Als vervolg op de informatieavond in Stramproy over de nieuwe ontwikkelingen in het
Kempen~Broek, zal op woensdagavond 31 augustus ook een excursie worden gegeven voor de
inwoners van het Kempen~Broek. De wandeling start om 19.00 uur bij Brasserie Nieuw Vosseven.
De excursie is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling. Deze organisatie is een van de trekkers
van het gebiedsontwikkelingsproject in het Kempen~Broek. Dit project beoogt om door middel van
vrijwillige kavelruil tot een betere verdeling van landbouw- en natuurgrond te komen, zodanig dat
natuurterreinen bij elkaar komen te liggen op de laaggelegen, natte gronden en de
landbouwpercelen op de goede gronden hogerop.
Tijdens de excursie wordt stilgestaan bij de Heckrunderen en het onderwerp grazers en publiek.
Ook de ontwikkeling van klimaatbuffers en van boomkikkerleefgebieden staan op het programma.
Hoe zien deze er uit? Tijdens de avondwandeling kan men dit met eigen ogen te zien.
In het gebiedsontwikkelingsproject werkt ARK samen met Habitura en Rentmeester van Soest. Ook
is er nauwe samenwerking met Natuurmonumenten, Regionaal Landschap Kempen en Maasland,
Limburgs Landschap vzw, Dienst Landelijk Gebied, LLTB, gemeente Weert en Waterschap Peel en
Maasvallei.
Voor deelname aan de excursie is opgave vooraf niet nodig. Meer informatie krijgt u bij Ellen Luijks
ellen.luijks@ark.eu of 06-23340576. De excursie wordt gegeven op woensdagavond 31 augustus
2011 van 19.00 tot 21.00 uur. Start is vanaf de parkeerplaats bij Brasserie Nieuw Vosseven. Na
afloop bent nog van harte uitgenodigd met ons na te praten in de brasserie zelf.
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INFORMATIE VOOR DE REDACTIE
Meer informatie: ARK Natuurontwikkeling, Ellen Luijks, mob.: 06-23340576 / ellen.luijks@ark.eu.
Bijlage foto
excursie olv ARK (Ellen Luijks, ARK Natuurontwikkeling)
Foto mag rechtenvrij gepubliceerd worden; voor andere bestandsformaten kunt u contact opnemen met
ellen.luijks@ark.eu.
ARK zet zich in voor nieuwe landschappen waarin natuur de vrijheid krijgt, economische processen de motor vormen

en mensen gestimuleerd worden om volop van die natuur te genieten.
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