Schape schere op d Kessels Heid
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De schapen die de Kesselse Heide begrazen, worden aan het begin van de zomer bevr d van hun dikke wintervacht. Jong en oud kan
daarvan getuige z n, t dens het gezinsvriendel ke event dat eraan gekoppeld wordt.
Lees meer over: natuur schaap Antwerpen Antwerpse Kempen

De schapen die de Kesselse Heide begrazen, worden aan het begin van de zomer bevr d van hun dikke wintervacht. Jong en oud kan daarvan
getuige z n, t dens het gezinsvriendel ke event dat eraan gekoppeld wordt.
De hele dag (23 juni 2013) kan je demonstraties b wonen van het scheren, maar ook van het verwerken van de wol, zoals kaarden, spinnen en
vilten.
Meer info: Domeinwachter Kesselse Heide, Vaerestraat 4, 2560 N len, 03 489 29 13, info@kesselseheide.provant.be

Meer schapen en heide in Antwerpen
Kesselse Heide: Een landschap (43 ha) zoals vroeger typisch was in de Kempen, maar intussen zeldzaam is geworden: paarse
struikheidevlakten (augustus en september), naald- en loofbossen, zandvlakten (zandkastelen!) en poelen. Schapen zorgen er voor het
natuurbeheer en lopen er vr rond. Je kan er mooie wandelingen maken, met of zonder natuurgids.
Download: Een plattegrond van de Kesselse Heide is gratis te downloaden op de website van de Provincie Antwerpen
Adres: Vaerestraat 4, 2560 N len, 03 360 52 00, info@kesselseheide.provant.be, www.provant.be
Kalmthoutse Heide: Een alternatief voor de Kesselse Heide is die van Kalmthout (1.000 ha), deel van het grenspark De Zoom-Kalmthoutse
Heide. Het park telt 13 bewegw zerde wandelpaden en is eveneens te bezoeken met gids.
Download: Een overzichtskaart van het park De Zoom-Kalmthoutse Heide is gratis te downloaden via de website van het grenspark
Adres: De Vroente, Putsesteenweg 126, 2920 Kalmthout, 03 620 18 40, veerle.mees@lne.vlaanderen.be, www.natuurenbos.be
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Beeld: Toerisme Provincie Antwerpen. Kalmthoutse Heide.
Beeld intro: Toerisme Provincie Antwerpen. Schapen Scheren.

Meer info: www.antwerpsekempen.be
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