Laarzenpad Kelsdonk/Zwermlaken

Uitwaaien tussen frikken en sloten
Het natuurgebied Kelsdonk/Zwermlaken is een uniek gebied, op de overgang van zand
naar klei. Sinds 1300 is dit gebied wat perceelsstructuur betreft nauwelijks veranderd.
Cultuurhistorisch en aardkundig gezien is dat uniek. Ook qua natuur en landschap is het
een bijzonder gebied. Het gebied wordt door kwelwater gevoed, wat bijzondere vegetatie
met zich meebrengt.

Vroeger was het gebied voortdurend nat. Zowel overtollig water van de rivier de Mark, als
water van de hoger gelegen zandgronden stroomde het gebied in. Tegenwoordig is het een
stuk droger, met veel sloten. Het gebied bestaat uit 250 hectaren grasland met hier en daar
dichtbegroeide bosjes die ook wel frikken worden genoemd. Het toch nog natte grasland en
het in de omgeving aanwezige water is aantrekkelijk voor veel vogels. Als liefhebber komt u
ogen tekort. Voor wie even wat rust wil, allerlei soorten dieren wil zien of gewoon lekker wil
uitwaaien, is Kelsdonk/Zwermlaken een heerlijk en toegankelijk gebied.

Flora en fauna
In de winter verblijven hier veel eenden en ganzen, terwijl in het voorjaar typische weidevogels als grutto, wulp, kluut, scholekster en kievit waarneembaar zijn. Ook bloeit er in het
voorjaar de pinksterbloem die dient als waardplant voor het oranjetipje. Vandaar dat deze
soort ook waarneembaar is in het gebied. Het hele jaar door heeft u kans op het zien van
reewild en er zitten talloze buizerds in de frikken.

Avontuurlijk Laarzenpad
Het ‘Avontuurlijk Laarzenpad’ geeft de gebruiker een goede indruk van het landschap
Kelsdonk/Zwermlaken en zijn overige gebruikers. Het pad is niet overal even gemakkelijk
begaanbaar en dwingt u om rustig te lopen, soms te stoppen en vooral te genieten. Dit pad
is tot stand gekomen en wordt u aangeboden door de samenwerking en de financiële steun
van vele organisaties en vrijwilligers.
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Etten-Leur, Staatsbosbeheer, Rabobank West-Brabant Noord,
Lions De Vryeheydt Etten, St. Adriaan van Bergen, ZLTO Etten-Leur, St. Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur
(www.mecettenleur.nl ), Pachters en Individuele inwoners van Etten-Leur.
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Meer informatie over Staatsbosbeheer en wat er buiten te doen is? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl

