
uitnodiging informatieavond
Deelgebied Kelsdonk / zwermlaken 
Natuurproject noordrandmidden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en 
de provincie Noord-Brabant nodigen je uit voor een 
informatieavond.

Datum, tijd en locatie
Datum:  dinsdag 2 augustus  2022
Tijd: 19:00 - 20:00  uur  
Locatie:  Wijkgebouw de Linde
Adres:  Wipakker 16, 4872 XH in Etten-Leur
Bekijk hier de route
Aanmelden is niet nodig

Waarom een informatieavond?
Het ontwerp projectplan voor Kelsdonk / 
 Zwermlaken is zo goed als af. Hierin staan de plannen 
voor het gebied. Deze plannen delen we graag met 
jullie. Daarnaast leggen we uit hoe het proces nu 
verder gaat en is er alle ruimte voor vragen. 

Wat zijn de plannen in het gebied?
Deelgebied Kelsdonk/ Zwermlaken willen we zo in-
richten dat het kenmerkende patroon wordt behou-
den en versterkt. Door het verhogen van het water-
peil ontstaat er een nat natuurgebied wat goed is 
voor planten en dieren. Ook vangen we hier extreme 
 neerslagsituaties op en houden we rekening met de 
omliggende landbouwfuncties in de polder. Deel-
gebied Kelsdonk / Zwermlaken ligt in de gemeente 
Etten-Leur.  

Kunt u niet aanwezig zijn?
Houdt dan onze website in de gaten. De informatieavond 
valt in de vakantie. Daarom nemen we ook een video op 
om de plannen toe te lichten. Deze zetten we in de week 
van de informatieavond online. 

project noordrand midden
Noordrand Midden is onderdeel van het  Natuurnetwerk 
Brabant en is aangewezen als Natte Natuurparel. Om natte 
natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, verbeteren 
we de  waterhuishouding in het gebied. 

In Natuurnetwerk Brabant worden bestaande en nieuwe 
natuurgebieden door ecologische  verbindingszones met 
elkaar verbonden. Hierdoor kunnen dieren zich makkelij-
ker van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. 
Zo geven we planten- en dierensoorten de kans om zich te 
blijven ontwikkelen. 

Om de natuur een zetje te geven, richten we de water-
huishouding in de natuurgebieden anders in. Nu zijn de 
waterpeilen vaak nog te laag en is de  waterkwaliteit te 
voedselrijk. Dat is niet gunstig voor de natuur. We ver-
sterken daarom de  gebieden,  breiden ze uit en passen de 
waterhuishouding aan. Zo behouden we het karakter van 
elk  natuurgebied én kunnen bijzondere soorten, zoals 
de otter,  roerdomp en krabbescheer, zich hier komen 
 vestigen.

Meer informatie over het project vindt u op onze website: 
www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden
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https://www.brabantsedelta.nl/kelsdonk-zwermlaken?nocache=1&node=2750&language_content_entity=nl
http://www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden

