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André van Beerendonk

Van: Kristel Neyens <kristel=rlkm.be@cmail19.com> namens Kristel Neyens 
<kristel@rlkm.be>

Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 11:04
Aan: Griffie
Onderwerp: Kempen~Broek februari

E-mail onleesbaar? Bekijk hem online  

 
 

 

 

Vlaamse landschapsparken 

We zijn heel fier dat we mogen 
aankondigen dat we als 
GrensPark Kempen~Broek 
geselecteerd zijn voor de 
volgende fase in het traject voor 
de erkenning van de Vlaamse 
landschapsparken. We krijgen 
de kans om een masterplan en 
operationeel plan op te stellen! 
We gaan hier dit jaar hard mee 
aan de slag. Dit is een opsteker 
voor deze mooie diverse streek, 
al haar inwoners en alle 
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partners natuurlijk! To be 
continued!!!! 

  

 

Nieuwe fietskaart 
 

De fietskaart Kempen~Broek zit 
weer in een nieuw jasje! De 
informatie staat er zowel in het 
Nederlands als het Duits op en 
bovendien krijg je er weer een 
extra suggestieroute bij. Via 
rustige landwegen en fraaie 
fietspaden is het gebied 
bijzonder goed per fiets te 
ontdekken. Je vindt hier 
ongerepte natuur met 
moerassen, beekvalleien, 
vennen, bossen en heide maar 
ook hooilanden en uitgestrekte 
landbouwgebieden. Als je nog 
eens echt stilte wil ervaren, ben 
je hier op de juiste plaats. 
Hopelijk wordt het snel lente 
zodat we weer de fiets op 
kunnen! Bestellen kan via de 
VVV kantoren of via 
www.wandeleninlimburg.be. 

 

Nieuwe Bezoekersgids  
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De bezoekersgids 
Kempen~Broek krijgt een 
nieuwe update en zal binnenkort 
weer beschikbaar zijn! De gids 
is volledig gratis en je vindt er 
informatie in over de 
onthaalpunten, de 
wandelgebieden en 
wandellussen maar ook over het 
landschap en de natuur. Je 
krijgt er ideeën voor een dagje 
uit en vindt er suggesties voor 
fietslussen en 
Verkenneractiviteiten. Je kan de 
gids oppikken in de toeristische 
infokantoren of lezen op onze 
website. 

 

Folder Weerterbeek 

Kom meer te weten over het 
bewogen verleden van de 
Weerterbeek in deze gratis 
folder uit de reeks 
Grensgevallen! De folder laat je 
op een beknopte, 
laagdrempelige maar volledige 
manier kennismaken met de 
door politiek getouwtrek en 
burenruzies gekleurde bestaan 
van dit middeleeuwse kanaal. 

De folder wordt volledig gratis 
verspreid in de bibliotheken, 
culturele centra en toeristische 
diensten. Wil je als school of 
vereniging graag meerdere 
exemplaren? Geen probleem: 
geef ons een seintje en we 
bezorgen ze per post! Je kan de 
folder ook digitaal bekijken via 
deze download. 
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Het Europees project Wildlife Economy 

De eerste fase van het project 
Wildlife Economy is afgelopen. 
Dit laatste semester is er heel 
wat werk verzet. We konden op 
study visit naar Duitsland en 
bezochten Hainich National 
Park en de boerderij Agrar 
Crawinkel. Daarna namen we 
deel aan de partner meeting in 
Wolgast waar we nog enkele 
mooie voorbeelden van Wildlife 
Economy konden bekijken. Ook 
werd samen met de Breda 
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University of Applied Sciences 
en verschillende partners in het 
gebied tijdens verschillende 
workshops een nieuwe 
methodiek ontwikkeld. Hiermee 
kunnen ondernemers aan de 
slag om hun bestaand 
businessmodel te 
verduurzamen of nieuwe 
duurzame businessmodellen te 
ontwikkelen voor hun bedrijf. 

 

Langs grafheuvels en zandduinen 27/2 
 

Onze Verkenner neemt je mee 
op struintocht door het mulle 
zand, de heide en dennenbos. 
Onderweg vertelt hij over het 
unieke van deze plek: het is 
namelijk één van de meest 
uitgestrekte urnenvelden van 
Noordwest-Europa uit de Late 
Bronstijd. 
Inschrijven is verplicht via 
els.peusens@rlkm.be 
Tijdstip: 14u - 16u. 
Locatie: parking Urnenveld, 
Tranchéeweg (bij 
spoorwegovergang), Weert 
Prijs: 2 € per persoon of 5 € per 
gezin, ter plaatse contant 
betalen 

 

 

Kempen~Broek: RLKM vzw - Winterslagstraat 87 - B 3600 Genk 
T : +32 89 65 56 65 - F : +32 89 65 56 78 – info@kempenbroek.be 

bezoek onze website op: http://www.kempenbroek.eu - 



6

Je hebt je via onze website aangemeld voor deze nieuwsbrief. 
Uitschrijven kan makkelijk via de link onderaan. Je gegevens worden 

enkel gebruikt voor deze nieuwsbrief. 

Schrijf je uit  

 

 


