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De volgende mensen kunt u in het 
gebied tegenkomen. Meer weten? 
Neem dan contact op met een van 
de medewerkers.

Projectleider:  
Ger van den Oetelaar  
06-20447518 
ger.vandenoetelaar@ark.eu

Beheerder / Voorlichter:  
Harry Cuypers  
06-30716598 
harry.cuypers@ark.eu

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

Rentmeester: 
Peter van Soest 
06-53262025 
info@rentmeestervansoest.nl

www.kempenbroek.eu

Nieuwe kansen voor GrensPark Kempen~Broek 
 
Natuurbeschermers en agrariers hand in hand voor gebiedsontwikkeling

Het GrensPark Kempen~Broek meet 
25 bij 12 km (25.000 hectare) van 
Maarheeze tot Maaseik. Hier is ARK 
Natuurontwikkeling trekker van een 
bijzonder project. ARK en partners 
verbinden losse natuurgebieden met 
elkaar om water beter vast te hou-
den, de natuur een handje te helpen 
en een recreatiegebied van formaat 
te realiseren. Tevens leidt grondruil 
tot een betere ligging van agrarische 
percelen. 

Dit project speelt zich af in uw achter-
tuin. Daarom houden we u maande-
lijks in De Parel op de hoogte over alle 
ontwikkelingen.

Vandaag deel 1: Wat is ARK en 
wat wil ze, samen met anderen, 
bereiken in het Kempen~Broek?  
 
ARK: pionier in natuurontwikkeling
ARK streeft naar robuuste, spontane 
natuur, waarin mens, maatschappij en 
economie een rol spelen. Recreatie, 
toerisme en een aantrekkelijk vesti-
gingsklimaat voor bedrijven en instel-
lingen zorgen immers voor sterke lo-
kale economieën. 

Niet alleen volwassenen maar ze-
ker ook kinderen profiteren van het 
groen. Voor hen zijn natuurgebieden 
bij uitstek  een speelplek waar ze hun 
conditie, gezondheid en tal van vaar-
digheden  kunnen ontwikkelen. Voor 
basisscholen biedt ARK spannende 
buitenprogramma’s  aan. 
ARK is een onafhankelijke natuuror-
ganisatie, zonder leden, donateurs of 

overheidsinmenging, die samenwerkt 
met andere partijen.

Samenwerken aan een Klimaatbuffer
GrensPark Kempen~Broek ontwikkelt 
zich in dit project tot een ‘klimaat-
buffer’. Dit is een natuurgebied dat in 
natte tijden als een reusachtige spons 
water opneemt, en zo wateroverlast 
in dorpen en steden stroomafwaarts 
voorkomt. Diezelfde spons geeft in 
droge tijden schoon water af aan de 
(agrarische) omgeving en beperkt 
droogteschade.

In dit Kempen~Broekproject vindt 
onder andere kavelruil plaats tussen 
agrariërs en natuurontwikkelaars. 
Zo komen de voor landbouw meest 
geschikte gronden in handen van de 
agrarische gemeenschap en krijgt de 
natuur juist de nattere stukken grond. 
Er ontstaat een klimaatbuffer met een 
rijk geschakeerd landschap van moe-
rassen, beekdalen, broekbossen, gras-
landen, ruigten en struwelen.

Partners
In het klimaatbufferproject GrensPark 
Kempen~Broek werkt ARK samen met 
Habitura en Rentmeester van Soest. 
Ook dragen de Provincie Limburg, het 
ministerie van Infrastructuur & Mi-
lieu, de Europese Unie (Interreg regio 
Vlaanderen-Nederland), het Regio-
naal Landschap Kempen en Maasland,  
Natuurmonumenten, Limburgs Land-
schap vzw (B), de Dienst Landelijk Ge-
bied, de LLTB, de gemeente Weert en 
het Waterschap Peel en Maasvallei bij. 
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