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Brabants Landschap

Zin om een handje
mee te helpen in
Natuurgebied Keent

We kunnen hulp gebruiken bij:
˘ 	Openstelling van infopunt
˘ 	 Begeleiding van activiteiten
˘ 	 Terrein en landschapsonderhoud

Belangstelling? Meld je aan via info.keent@gmail.com

Brabants Landschap actief aan de rand van de Maas
Daar waar Brabants Landschap de landgoederen traditioneel beheert - met
veel aandacht voor cultuurhistorie en kleine landschapselementen – werd
dichter naar de rivier toe grootschalige ‘natuurontwikkeling’ gerealiseerd.
Zo werd in Keent een in 1938 afgesneden en dichtgegooide Maasarm over een
lengte van 4 km terug uitgegraven en aan één zijde weer aan de rivier getakt.
Veilige nieuwe waternatuur …om doorheen te struinen
Keent is nu een eiland, omzoomd door 3,3 km² ‘dynamische’ natuur. Naar
verwachting zal een half-open gebied ontstaan, gevormd door het stromende
water en begrazing met runderen en paarden. Het toekomstbeeld is een gebied met
afwisselend waterrijke moerassen, ruige ooibossen en bloemrijke graslanden. Met mooie
vergezichten te beleven vanaf de kano, de fiets of nog spannender, wanneer je van de paden af
door het gebied struint.
Keent is nu al vogelrijk, maar er zit nog veel meer in het vat: op een dag zullen zowel witte als zwarte
ooievaar hun weg weten te vinden naar het nieuwe ontstane ooibos.
Het oerrund terug …
In het gebied komt u een bijzonder soort rund tegen. Stichting Taurus
probeert hier met een uitgekiend fokprogramma het uitgestorven
oerrund terug te krijgen. De stichting heeft haar kantoor in het
infopunt en ook de slagerij is er gevestigd.

Helpt u mee Keent beleefbaar te maken?

Ja,

ik meld mij aan als vrijwilliger
voor het infopunt Keent

Openstelling van infopunt (gastheer)
Begeleiding van activiteiten (gids)
Terrein en landschapsonderhoud

voornaam		tussenvoegsel

achternaam

woonplaats

telefoonnummer

e-mailadres

natuur dichtbij huis

Brabants Landschap

Lever deze bon in bij het infopunt of stuur
deze aanmeldbon in een envelop naar
Antwoordnummer 13005,
5060 VE Haaren. Een postzegel is niet nodig!

