struinroute

in de ban van de Maas

Keent
7 km

Wandel- / fiets- /
ruiterroutes
visoever / veeoversteek / horeca
Parkeerplaats /
toegankelijk voor
mindervaliden

Legenda
Startpunt
Horeca
Parkeren
Informatiepunt

natuur dichtbij huis

Brabants Landschap

Informatiecentrum Keent
Wim de Kleijn
Zuijdenhoutstraat 4 5371 RB Keent
T 06 48954560

Uw jaarkaart is geld waard!
Vraag binnen naar uw
beschermersvoordeel.

natuur dichtbij huis

KEENT

Brabants Landschap

Keent
Door het terug uitgraven van een oude Maasmeander is Keent op
een ‘eiland’ komen te liggen, omzoomd door 330 hectare (3,3 km²)
‘dynamische’ natuur. Door het stromende water en begrazing met
kuddes ‘wilde’ runderen en paarden ontwikkelt het zich tot een
afwisselend gebied, met waterrijke moerassen, bloemrijke graslanden en ruige ooibossen. Per fiets en kano maar vooral te voet laat
deze spannende natuur zich goed beleven: wanneer u van de paden
af door het gebied struint.

Meer weten over
Keent?
Scan de QR-code.

Oerrund
In het gebied komt u een bijzonder soort rund tegen, de Tauros.
Stichting Taurus probeert hier met een uitgekiemd fokprogramma
het uitgestorven oerrund terug te krijgen. Deze dieren zien er
imposant uit maar zijn, als u gepaste afstand bewaart,
vriendelijk in de omgang.
Ooievaar
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 nieuw ontstane ooibos. ‘Ooievaar’
betekent immers niet voor niets hij die ‘vaart’ (gaat) in een ‘ooi’
(uiterwaard).
Snoek
Niet erg zichtbaar maar wel zeer waardevol zullen de ondiepe
wateren zich met hun vegetatie ontwikkelen tot een belangrijke
paaiplaats voor vissen als de snoek.
Distelvlinder
Op de bloeiende distels, die in de zomer hele velden
op Keent paars kleuren, kun je veel fraaie dagvlinders
aantreffen die er de nectar uitzuigen. Maar er is er maar één
waarvan de rups er voor zijn overleving van afhankelijk is:
de distelvlinder.

Word beschermer!
Steun ook de Natuur ‘dichtbij huis’ en wordt beschermer voor slechts €15,- per jaar.
U steunt er de Brabantse natuur mee én geniet zelf ook van vele voordelen.
www.brabantslandschap.nl
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