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Het zou zomaar een plaatje kunnen zijn uit
een ver vakantieland. Toch moet je voor het
schitterende berglandschap op de cover
van deze LANDSCHAP niet ver reizen.
Want dit is Connecterra, de hoofdpoort
tot het Nationaal Park Hoge Kempen in
Belgisch Limburg, op een steenworp van
de Nederlandse grens. Toegegeven, echt
natuurlijk is dit landschap niet. De bergen
zijn in feite gigantische mijnsteenhopen
– zogenaamde terrils – van de inmiddels
verlaten steenkoolmijn van EisdenMaasmechelen. De enorme waterplassen
eromheen zijn dan weer achtergelaten door
grindontginningen. Nog meer vergraven dan
dit kan een landschap niet zijn. Maar als je de
natuur de vrijheid geeft, dan maakt die ook
van zo’n litteken-landschap wel wat fraais.
Vandaag is Connecterra een groene oase aan
de noordelijke rand van het Nationaal Park
Hoge Kempen.
Op zondag 27 augustus is Connecterra de
gedroomde start- en eindplaats voor de
‘summer edition’ van De Grote Oversteek.
Dit keer dus niet in de Hoge Venen, maar
in de Hoge Kempen. Dat betekent geen
bloeiend wollegras langs de plankenpaden,
maar bloeiende heide, want we kozen niet
toevallig voor de laatste week van augustus,
als de heide op haar mooist is.
Het concept is inmiddels bekend: een
autocar van Landschap vzw pikt je op aan
het vertrekpunt en brengt je naar één van
de droppingpunten. Die komen dit keer
overeen met wandelafstanden van 9, 12,
18, 21, 24, 27, 29 of 32 km. Aan de hand van
een routebeschrijving, die dankbaar gebruik
maakt van diverse bewegwijzeringen
op het terrein, wandel je terug naar
Connecterra, op eigen tempo. Je geniet van
een adembenemend mooi landschap op

de steilrand van het Kempens Plateau. Het
parcours is golvend en zit vol fantastische
vergezichten. Onderweg doorkruis je
oogverblindend mooie natuurgebieden
zoals de Ziepbeekvallei, de Kikbeekbron
en de Mechelse Heide. Je zal je ogen niet
geloven!
De aankomst in Connecterra belooft letterlijk
een hoogtepunt te worden. Vanop de oude
steenkoolterrils kan je het hele parcours
bekijken dat je hebt afgelegd. Je moet er wel
een flinke eindklim voor over hebben, maar
de beloning is dan ook niet min. Het uitzicht
op de top is werkelijk a-dem-be-ne-mend. Je
wordt getrakteerd op een 360° panorama.
Bij mooi weer kan je hier tientallen
kilometers ver kijken. Je ziet een flink deel
van Belgisch en Nederlands Limburg. Je
herkent de groene Maasvallei, tientallen
kerktorens en koeltorens, de Sint-Pietersberg
en alle terrils uit zowel het Luikse als het
Limburgse steenkoolbekken. Bovendien
zorgt onze partner Natuurkijkers.be
voor een extra dimensie; terwijl je uitblaast
van de beklimming, kan je verschillende
telescopen en verrekijkers testen en
daarmee zelfs de meest veraf gelegen
landschapselementen dichterbij brengen.
Door de beschikbaarheid van de pendelbus
en het feit dat we Connecterra langs een
achteringang kunnen en mogen betreden,
is deze tocht ronduit uniek en alleen op
27 augustus te lopen. Hij combineert de
mooiste delen uit alle wandelroutes van het
Nationaal Park. Grijp dus deze buitenkans!
Meer info in de activiteitenkalender op
pagina 54 en op de website. We verwachten
je op 27 augustus!
Jan Loos & Aagje De Doncker

IN DIT NUMMER
Foto’s: Allan Coolen (Connecterra), Yves Adams (De Blankaart), Patricia Corthals (Ourthevallei), Henk van der Linden (aalscholvers) en Wiliam Wagenaar (Oranjezon)
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Parel van de IJzervallei
In het uiterste noordwesten van WestVlaanderen, bekend als de Westhoek, is het
natuurreservaat De Blankaart het absolute
paradepaardje onder de natuurgebieden. De
uitgestrekte Blankaartvijver, omzoomd met
dikke rietkragen, vormt een prachtig leef- en
broedgebied voor tal van vogels. Het gevarieerde landschap met kleurrijke weilanden,
mysterieuze moerassen en poelen vol leven
garandeert je uren wandelplezier.

20 De echte Ardennen
Een middeleeuwse burcht, glasheldere beekjes
vol watervallen en stroomversnellingen, avontuurlijke brugjes en wandelpaden, diepe dalen
met daarin de prachtig meanderende Ourthe,
overal rotsen en leisteen. In La Roche-enArdenne proef je de echte Ardennen!

32 De pelikaan van de Lage Landen
Als je een aalscholver goed bekijkt, zal je zien
dat het best wel een veelkleurige vogel is. Echt
zwart is hij dus niet, maar zwartgemaakt is hij
zeker. Eeuwen van wrede vervolging brachten de
aalscholver op de rand van uitsterven. Vandaag is
hij helemaal terug en kunnen we overal genieten
van zijn verschijning.

42 De mantel van Walcheren
Op de kop van Walcheren in Zeeland, op
slechts een boogscheut van de befaamde
Oosterscheldekering, ligt een verrassend
groot en intact duingebied. Als voormalig
waterwingebied was Oranjezon van levensbelang voor de bewoners van het schiereiland. Vandaag wordt er geen drinkwater meer
gewonnen, maar als onderdeel van de Manteling van Walcheren is het natuurgebied nog
steeds van cruciaal belang voor de mensen
die erachter wonen.

54 De natuur in!
Dit nummer van LANDSCHAP mag dan wel
baden in een zomerse sfeer, onze activiteitenkalender is al behoorlijk in herfststemming.
Eerst nog even zeehonden spotten, maar dan
is het tijd voor de hertenbronst!
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Parel van de IJzervallei

De Blankaart
In het grensgebied tussen Frans-Vlaanderen (F) en West-Vlaanderen
(B) stroomt de enige rivier die op Belgische bodem in zee uitmondt: de
IJzer. Afkomstig uit Noord-Frankrijk, is de IJzer slechts een stevige beek
die nergens het formaat van de Schelde of de Maas evenaart; daarvoor
is haar loop te kort – amper 78 kilometer – en haar stroomgebied te
beperkt. De absolute parel van de IJzervallei is het natuurreservaat De
Blankaart in Diksmuide. Een fraai kasteel zorgt niet alleen voor een
sprookjesachtige aanblik, het is tegelijk de statige toegangspoort tot
één van de meest bijzondere natuurgebieden van West-Vlaanderen.

IJZERBROEKEN
Tussen de Frans-Belgische grens en Diksmuide is de rechteroever van de IJzer niet
bedijkt. Dit geeft de rivier de gelegenheid
om bij hevige neerslag, vooral in de winter, buiten haar oevers te treden in haar
natuurlijke winterbed: de IJzerbroeken.
Bij overvloedige regen of bij plotse dooi
wordt een uitgestrekt gebied van wei- en
hooilanden, tot wel 4 000 hectare, overstroomd door de rivier. Doordat het overtollige water kan gestockeerd worden in
onbebouwde natuur- en landbouwgebieden, beschermen de IJzerbroeken de
bewoners van de omliggende dorpen en
steden tegen heel wat waterellende.

Met de fluisterboot
door het Blankaartmoeras
Foto: Yves Adams

Dit vlakke, laaggelegen gebied vormt
één van Vlaanderens meest opmerkelijke open ruimten. Er zijn weinig wegen
en de schaarse bewoning situeert zich
aan de rand van de vallei en op enkele
hoger gelegen plaatsen. Door de hooilanden en graasweiden lopen tal van sloten en kanaaltjes die voor de afwatering
instaan. Hierin voelen paling, brasem,

blankvoorn, karper, snoek en baars zich
thuis. Ook kikkers en padden stellen deze
omgeving op prijs.
In deze waterrijke biotopen vinden veel
moeras- en waterplanten zoals echte
koekoeksbloem, egelboterbloem, lidsteng en zwanenbloem een geschikte
groeiplaats. Ook de ‘aanzitputten’, door
de mens gegraven poelen waar vroeger
de loerjacht op eenden plaatsvond, zijn
botanische pareltjes.

DE BLANKAART
In Woumen, deelgemeente van Diksmuide,
vind je het natuurreservaat De Blankaart, een
uitgestrekte vijver met omringend rietmoeras. De Blankaart heeft zijn naam niet gestolen: het gebied staat regelmatig helemaal
‘blank’, zeker in de winter. De Blankaart is dan
ook het laagst gelegen deel van de IJzerbroeken, slechts 2,60 meter boven de zeespiegel.
De kern van het natuurreservaat – 50 hectare
open water en 40 hectare rietmoeras – is omringd door een lappendeken van bijna 300
hectare overstroombare hooi- en weilanden.

►
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De centrale Blankaartvijver ontstond tussen
de 13de en de 16de eeuw door turfontginning. In de vijver monden 6 beken uit, die
6 000 hectare landbouwgrond uit de hoger
gelegen zandleemstreek ontwateren.

VOGELS BIJ DE VLEET
De ondiepe Blankaartvijver vormt het kloppende hart van het natuurgebied. In het
voorjaar biedt het rietmoeras onderdak aan
tal van broedvogels. Tijdens een tochtje
langs de plassen paraderen steevast aalscholver, meerkoet, waterhoen, wilde eend
en fuut voor de lenzen van jouw verrekijker.
Ook zeldzame soorten als bruine kiekendief,
rietgors, kleine karekiet, rietzanger, snor, cetti’s zanger en waterral halen hun hart op in
de rietkragen van De Blankaart. De weilanden zijn dan weer een ideaal broedgebied
voor kievit en grutto. Alle West-Europese
reigersoorten worden hier waargenomen:
terwijl blauwe reiger, kleine zilverreiger,
grote zilverreiger, lepelaar en kwak in De
Blankaart broeden, verblijven woudaapje,
koereiger, ralreiger, purperreiger en roerdomp hier occasioneel of als wintergast.

’s Winters kan je hier duizenden kolganzen, smienten en wintertalingen spotten.
Wanneer de IJzerbroeken overstromen,
kunnen de aantallen zelfs oplopen tot
20 000 en meer. De vogels komen uit
Noord-Rusland, Nova Zembla of Spitsbergen. Ze vinden in en rondom De
Blankaart een weids en open landschap
dat hen overzicht en veiligheid biedt en
drassige weilanden die perfect zijn als
graas- en voedselgronden. Ook kleine
zwaan, blauwe kiekendief en slechtvalk
worden regelmatig gezien. Steeds vaker
komt de spectaculaire zeearend langs, en
ook de visarend bezoekt het gebied tijdens de voor- en najaarstrek. Daarnaast
behoren steltkluut en dwergaalscholver tot de spectaculaire soorten die de
laatste jaren in De Blankaart op bezoek
waren. Tel daarbij nog eens de grote
groepen kieviten, kemphanen en goudplevieren en we kunnen spreken van een
vogelgebied van zeer groot belang! De
Blankaart en zijn omgeving zijn dan ook
beschermd als internationaal Ramsargebied en Europees Vogelrichtlijngebied.

Baltsende futen
Foto: Jens Stahl

Koppeltje pijlstaart
Foto: Dirk Van den Berghen

Grote zilverreiger
Foto: Eric Feyen

Grutto
Foto: Jens Stahl

Meerkoeten in discussie
Foto: Jozef De Fraine

Koppeltje kuifeenden
Foto: Tom Linster

Ambitieuze aalscholver
Foto: Jan Helsen

►

7

8

DOORDACHT NATUURBEHEER
De Blankaart is één van de weinige gebieden in West-Vlaanderen waar zo’n
grote oppervlakte rietland voorkomt.
Dit vormt een uniek biotoop, niet alleen
voor vogels, maar ook voor insecten,
kevers, spinnen, kleine paddenstoelen
en andere organismen. Het natuurbeheer is dan ook voornamelijk gericht op
de instandhouding van de rietlanden.
Door verdroging waren grote delen van

het rietland heel ruig geworden en nam
het wilgenstruweel de bovenhand. Natuurpunt, eigenaar en beheerder van
De Blankaart, kapte een deel van de
wilgen om zo het riet en zijn bewoners
opnieuw alle kansen te geven.
Ook de Vlaamse overheid deed al een
flinke duit in het zakje. In het verleden
zorgde de Vlaamse overheid al voor
een hoognodige slibbaggering in de

LANDSCHAP

grote Blankaartvijver en voor de aanleg van slibvangen op de voornaamste toevoerbeken. Daarna voerden het
Agentschap voor Natuur en Bos en de
Vlaamse Landmaatschappij een groot
natuurinrichtingsproject uit. Die natuurinrichting, waarbij verschillende
moerashabitats werden hersteld, werpt
nu duidelijk vruchten af.
Voor het beheer van de weilanden
wordt een beroep gedaan op de plaatselijke landbouwers. Die kunnen de
graslanden gratis gebruiken onder
bepaalde voorwaarden. Zo mag het
vee pas op de weilanden als de jonge
weidevogels veilig zijn opgegroeid of
als zeldzame planten hun zaad al verspreid hebben.

KASTEEL DE BLANKAART

Knotwilgen

Wie de Blankaart wil bezoeken, wordt onthaald als een hoge gast. Een fraai kasteel in
Franse stijl, omringd door een prachtig oud
kasteelpark in Engelse stijl, vormt de poort
naar het achterliggend natuurgebied.
Tussen 1860 en 1870 laat baron Gustave de
Coninck de Merckem op zijn pas verworven domein De Blankaart een bijzonder rijk
kasteel bouwen. Omdat de poldergrond
rondom de middeleeuwse Blankaartvijver
zeer drassig is en ongeschikt om er op te
bouwen, verrijst het kasteel op het uiterste
puntje van de zandleemstreek, zo dicht
mogelijk bij het water, maar op een stabiele bodem. Aanvankelijk staat het kasteel
daardoor toch nog behoorlijk ver van het
water. In de winter komt het water tot in

Foto: Christel Nijs

Kasteel De Blankaart
Foto: Yves Adams

Duckrace met tafeleenden
Foto: Ronny Meekers

Oud ontginningspatroon
in De Blankaart
Foto: Wouter Pattyn

►

9

10

De Blankaart is een
belangrijk rustgebied
voor watervogels.
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de tuin van het kasteel, maar in de zomer
glinstert het water van De Blankaart een
heel eind verderop. Aan de achterkant van
het kasteel zie je werkelijk de daling in het
landschap richting polder en Blankaartvijver. Naar West-Vlaamse normen kan je
spreken van een echte helling…
Kasteel De Blankaart krijgt in 1860 vijf traveeën – de verticale ‘banden’ op de gevel
– en twee bouwlagen met op de hoeken
twee halfronde torens en achteraan een
uitbouw met een neogotische kapel en
een hoger opgaande polygonale toren.

ENGELS LANDSCHAPSPARK
Tegelijk met de bouw van het kasteel
wordt ook een kasteelpark aangelegd
in Engelse landschapsstijl met aan de
straatzijde onder meer paardenstallen,
een koetshuis, een hovenierswoning, een
ommuurde moestuin en serres. Het landschapspark met grasvelden, waterpartijen
en een verzameling bijzondere bomen –
onder meer meegebracht door vrienden
uit de kolonies – is door een groenscherm
van struiken en bomen volledig afgesloten
van de buitenwereld; alleen drie zichtassen
vanuit het salon aan de achterkant van het
kasteel zorgen nog voor enige voeling met
wat er buiten het paradijs gebeurt. Vanuit
zijn salon heeft de baron zichtlijnen naar
de kerk van Merkem (links), naar de grote
Blankaartvijver (centraal) en naar het dorp
van Woumen (rechts).
Op het einde van de 19de eeuw wordt de
grote Blankaartvijver uitgediept en wordt
tussen de Blankaartvijver en het kasteel

een aparte kasteelvijver aangelegd, om
het water dichter bij het kasteel te brengen. Ook al staat het kasteel een stuk
hoger dan de Blankaartvijver, toch slaagt
men er in om water te krijgen en te houden in de tuin van het kasteel. Als na de
grote overstromingen in de winter het
water zich terugtrekt, zorgt een muur tussen de beide vijvers ervoor dat het water
in de kasteelvijver wordt vastgehouden.
Zo houdt de kasteelvijver, die eigenlijk
tegen de helling van de zandleemstreek
aanligt, ook in de zomer voldoende water,
op een peil dat een stuk hoger is dan dat
van de Blankaartvijver. Net als het overstromingswater na de winter, wordt ook
het neerslagwater in de zomer achter de
muur gehouden. De muur tussen de beide vijvers zit onopvallend verstopt onder
de brug op het einde van het park; hier is
over nagedacht!

Kuifeenden
Foto: Jacky Launoy

Moerasbos
Foto: Yves Adams

Grote Blankaartvijver
Foto: Peter Tulpin

Midden in de Blankaartvijver verrijst op
een bepaald ogenblik ook een kunstmatig
eiland, een ‘ile d’amour’ met alles erop en
eraan, onder meer een romantisch prieel.
Rond de eeuwwisseling wordt in het kasteelpark ook een ijskelder gebouwd. In de
winter worden ijsblokken uit de kasteelvijver gehakt en in de kelder gestapeld. De
ijskelder fungeert als een reusachtige thermos. Er is nauwelijks warmtewisseling met
de omgeving, want de kelder is bedekt met
een dikke laag aarde, er groeien zelfs bomen
op en de dubbele deur gaat maar af en toe
open. Terwijl het ijs in de kelder maar heel
traag smelt, worden er voedingsmiddelen
bewaard tot ver in de zomer.

►
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Alle reigersoorten zijn al
in De Blankaart gespot.

ZWARE OORLOGSSCHADE
Door de nabijheid van de frontlinie van de
Eerste Wereldoorlog wordt het kasteel in de
periode 1914-1918 zwaar beschadigd. Het
kasteel wordt immers door de Duitse troepen gebruikt als uitkijkpost over de IJzervallei; voor de tegenpartij aan de andere kant
van het front is het kasteel daardoor een
belangrijk doelwit. Na de oorlog staat enkel
nog de voorgevel overeind. Ook het parkbos is zwaar beschadigd. Geen enkele grote
boom heeft de oorlogsjaren overleefd.
Tussen 1925 en 1929 wordt het kasteel heropgebouwd in een kleinere en meer sobere
versie. Het algemene uitzicht van het kasteel met zijn twee ronde hoektorens, het
kapelvolume en de polygonale toren wordt
daarbij wel gerespecteerd, maar het nieuwe
gebouw is een stuk smaller en heeft nog
maar 3 traveeën, tegenover 5 vroeger. Het
parkbos wordt niet meer in zijn oorspronkelijke staat heraangelegd, waardoor een
aantal van de vroegere zichtassen langzaam
dichtgroeien en verdwijnen. De bomen die
er vandaag voorkomen, zijn maximaal 100
jaar oud, want zo ver ligt ‘De Groote Oorlog’
inmiddels achter ons.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het
dak van het nieuwe kasteel beschadigd. De
kegelvormige torenspitsen van de twee ronde torens worden daarna niet meer hersteld.

EEN TOEKOMST VOOR DE BLANKAART
Van 1959 tot 1974 doet het kasteel dienst als
Volkshogeschool. Onder impuls van de eigenaar, de familie Kempynck, worden er talloze
seminaries georganiseerd en diepgaande
discussies gevoerd over de ontwikkeling van
de streek. Ondertussen verzet Paul Houwen
er absoluut pionierswerk op het vlak van
natuurbehoud; zijn tomeloze inzet voor de
IJzervallei is legendarisch. In 1978 verkoopt
de familie Kempynck de kern van het huidige natuurgebied aan de voorlopers van
Natuurpunt. Paul Houwen wordt de eerste
conservator. Later komen het kasteel en het
kasteelpark in handen van de Vlaamse overheid. De rol van de familie Kempynck in de
ontwikkeling van De Blankaart is cruciaal en
getuigt van een verregaand engagement;
zo slaan ze onder meer een hoger bod af om
het natuurgebied én het kasteel een groene
toekomst te geven en de hele gemeenschap
ervan te laten meegenieten, in plaats van het
aan de hoogstbiedende te verkopen.
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BEZOEKERS WELKOM
In het kasteel is vandaag bezoekerscentrum De Blankaart ondergebracht.
Je kan er terecht voor informatie over
de natuur in de IJzer- en Handzamevallei en een kijkje nemen in de permanente tentoonstelling.
Eénmaal op het terrein, kom je ogen tekort: links van het pad de oude ijskelder
met een eigen verhaal over overwinterende vleermuizen, rechts van het pad
al de eerste bloeiende waterlelies en
gele plomp op de charmante kasteelvijver. Even verderop krijg je een zicht
op de grote Blankaartvijver vanop een
idyllisch bruggetje, zo weggegrepen
uit een schilderij van Monet… Langs
het wandelpad vind je informatieve
panelen, een gewone én een drijvende
vogelkijkhut en een forse uitkijktoren.
De Blankaart is een droom voor elke
natuurliefhebber!

DROMEN VAN OTTERS
In de kasteelvijver van de Blankaart
herinnert een beeldhouwwerk aan de
meest bekende bewoner van de IJzer-

vallei: de otter. De otter verloor midden
jaren ‘80 van de vorige eeuw het pleit
van de verregaande watervervuiling
en het verdwijnen van geschikt leefgebied. Het allerlaatste exemplaar werd
doodgeschoten door een jager… Of de
otter zich ooit opnieuw laat bewonderen in de IJzervallei is lang niet zeker.
De otter weet immers verduiveld goed
wat hij wil: zuiver water, een gezonde
visstand, een behoorlijk waterpeil en
voldoende rustige plekjes langs de
groene oevers van beken en sloten.
Stuk voor stuk noodzakelijke voorwaarden om het de verdwenen ‘watermarter’ weer naar zijn zin te maken. Het
mag dan ook niet verbazen dat net de
otter verkozen werd als hét symbool
voor het ecologische herstelplan voor
de hele IJzervallei. Centraal in het Plan
Otter staan aankopen van natuurgebieden en een doeltreffend beheer van zowel natuur als waterpeil. De terugkeer
van de kieskeurige otter zou de kroon
op het werk zijn. Want waar het goed
gaat met de otter, doet ook de rest van
de natuur het uitstekend!
►

Roerdomp
Foto: Patrick van der Putten

HET SPOOK VAN DE BLANKAART
Wanneer vroeger bij valavond in het voorjaar plots een klaaglijk misthoorngeluid opsteeg uit de rietkragen, fluisterde men de kleintjes in
het oor: ‘Hoort, daar komt het spook van De Blankaart! Zorg maar dat
je altijd voor het donker thuis bent’. In werkelijkheid was het gewoon
het mannetje van de roerdomp, een zeldzame en erg schuwe ‘rietreiger’, die met zijn bizarre baltsroep iedereen de stuipen op het lijf joeg.
Behalve met dat van een misthoorn, is het geluid nog het best te vergelijken met het geluid dat je krijgt als je op een leeg bierflesje blaast.
De kans dat je een roerdomp ook echt te zien krijgt, is bijzonder klein.
Als de roerdomp de ‘paalhouding’ aanneemt en langzaam meebeweegt met het wuivende riet, kan je hem nauwelijks nog onderscheiden van de achtergrond. Zó doeltreffend is zijn camouflage.
Broedgevallen van roerdomp bleven achterwege anaf de jaren ‘70 van
de vorige eeuw door enerzijds de verslechterde algemene milieukwaliteit en anderzijds het verdwijnen van het favoriete roerdomp-biotoop: grote stroken riet in het water. Door opnieuw net dat biotoop
te creëren, hoopt men de overwinterende roerdompen te overtuigen
om hier te blijven en opnieuw te komen broeden.
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BLANKAARTPAD
Voor wie na een tocht door het voorste deel van de Blankaart verlangt naar
méér, is er het Blankaartpad. Dat pad
leidt je doorheen het hele natuurgebied
en de omliggende IJzerbroeken. Bedenk
wel dat het wandelpad in de winter
soms tijdelijk ontoegankelijk is als gevolg van overstromingen.

ven van visvijvers. Wegens de veenachtige ondergrond is de bodem hier
opvallend veerkrachtig; soms lijkt het
alsof je op een kussen wandelt. Hier en
daar kan je een lange stok heel diep in
de drassige bodem laten verdwijnen.
Vroeger kenden de landbouwers die
plaatsen heel precies; hun hooiwagens
liepen immers het gevaar om er tot
over hun as in te zakken.

DE KLEINE BLANKAART

Panorama vanuit de kijktoren
Foto: Wouter Pattyn

Het Blankaartpad voert je onder meer
langs de Kleine Blankaart, een complex
van sloten, vaartjes, vijvers en grote
rietkragen. Het resultaat van vroegere
turfontginning en – recenter – het gra-

De Kleine Blankaart ligt achter de wijk
de Rille en grenst aan Soetensbroek.
‘Broek’ betekent zoveel als laag, overstroombaar grasland. De naam ‘Rille’,
een vervorming van ‘Hille’ (een verho-
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Soetensbroek verwijst naar de naam
Soete, een vroegere eigenaar uit dit
broek. Zo gaven de landbouwers alle
delen van de broeken rond de Blankaart
een eigen naam. Naast Soetensbroek is
er nog het Rillebroek, het Vijfhuizenbroek, de Roos’ broek, Nekkersbroek
en het Olifantenbroek. Over de vele
vaarten en sloten in de broeken lagen
‘pieten’, losse houten bruggen zonder
leuning die in de lente werden gelegd
en in de winter weggenomen opdat ze
niet zouden wegdrijven op het water
van de winterse overstromingen.
De rietveldjes van de Kleine Blankaart
werden tot aan de Tweede Wereldoorlog regelmatig gemaaid door de inwoners van Woumen. Het riet werd onder
meer gebruikt als dakbedekking en
om aardappelen en bieten vorstvrij te
bewaren. Tegenwoordig wordt het riet
om de 5 jaar gemaaid. Om verruiging
tegen te gaan en jonge, vitale rietkragen te behouden, wordt het maaisel afgevoerd. Dit moet de plaats bij uitstek
worden waar straks de roerdomp weer
opnieuw komt broeden.

VIJFHUIZENBROEK

ging in het landschap) verwijst naar een
twintigtal huizen aan de rand van de
overstromingszone. De huizen van de
Rille zijn gebouwd op een hoogte van
meer dan 5 meter boven de zeespiegel
en blijven zelfs bij de hoogste winteroverstroming gespaard van wateroverlast. De streekbewoners wisten vroeger
maar al te goed tot waar precies probleemloos kon gebouwd worden. Niemand die de ‘watergrens’ overschreed.
Als je door Soetensbroek wandelt,
merk je dat alle woningen en boerderijen aan de rand duidelijk hoger liggen dan de overstroombare broeken.

Het Vijfhuizenbroek is het blok overstroombare graslanden tussen de Stenensluisvaart en de wijk Vijfhuizen. Het
Vijfhuizenbroek ligt op amper 3,30 meter boven de zeespiegel. Na een hevige
regenperiode zijn deze graslanden al
snel drassig en in de winter staan de
weiden regelmatig blank. De kans dat
je hier met propere schoenen doorheen geraakt, is dan ook zeer klein.
Het Vijfhuizenbroek is genoemd naar
het gehucht Vijfhuizen, bestaande uit
2 boerderijen en 3 woningen die hier
op een ‘donk’ in het landschap zijn gebouwd. Als de IJzer buiten haar oevers
treedt en de broeken onder water lopen, blijven deze huizen van het water
gespaard.
De bewoners van de Vijfhuizen waren destijds op grote en kleine overstromingen
voorzien. In regentijd waren de wegen
niet berijdbaar. Tussen Allerheiligen en
Pasen kon het gebeuren dat ze maanden-

►
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lang afgesloten waren van het dorpsleven
en eenzaam op een eiland achterbleven.
Zonder elektriciteit, zonder radio of TV.
Met een platte schuit en een lange stok
‘boomden’ ze zich een weg over de overstroomde graslanden tot aan de rand van
Woumen of liepen ze te voet over de verhoogde kerkwegel. In de dorpswinkel of
in een gat in een haag hadden ze propere
schoenen en kleren liggen om moddervrij
naar de school of de zondagsmis te gaan.
De bewoners van de Vijfhuizen leefden
destijds uitsluitend van landbouw, jacht
en visvangst. De vaarten en sloten uit het
Vijfhuizenbroek zijn nog steeds vermaard
om hun rijkdom aan snoek en paling. De
grote Blankaartvijver en de vele waterplassen in de buurt vormden ook toen al
een ideale rustplaats voor verschillende
soorten eenden.

Purperreiger
Foto: Beverley Brouwer

Plankenpad

vogels. Bedoeling is hier een mozaïek
van weiland, hooiland en drassige plekjes creëren om het gebied zeer aantrekkelijk te maken voor onder meer grutto,
kievit, tureluur en watersnip.

WATERSPAARBEKKEN
Het betonnen waterspaarbekken De
Blankaart werd gebouwd in 1973 en
heeft de vorm van een regelmatige achthoek met een zijde van 353 meter. De totale omtrek bedraagt 2,85 kilometer. De
wateroppervlakte meet 60 hectare en de
inhoud van het bekken is 3 miljoen kubieke meter. Het waterproductiecentrum
voorziet het grootste deel van WestVlaanderen van drinkwater. Het staat
garant voor een waterproductie van
100 000 kubieke meter per dag.

De hooilanden werden vroeger slechts
1 keer per jaar gemaaid, rond eind juni.
Na 15 augustus ‘was de broek open’; dan
werd het vee losgelaten op de graslanden
die vaak slechts door grachten van elkaar
waren gescheiden. Het vee van de verschillende boeren liep er door elkaar.

Het spaarbekken wordt voornamelijk
gevuld met water dat uit de IJzer en het
Blankaartbekken wordt opgepompt.
Door overbemesting en industriële en
huishoudelijke lozingen is het oppervlaktewater echter zozeer vervuild dat het een
ingewikkelde behandeling moet ondergaan vooraleer het in het drinkwaternet
kan worden gepompt.

Voor het beheer van het Vijfhuizenbroek
werkt Natuurpunt nauw samen met
plaatselijke landbouwers. Het beheer is
vooral gericht op het behoud van weide-

Het spaarbekken vormt als uitgestrekte
waterplas een belangrijke rustplaats voor
grote aantallen vogels die de IJzer en de
IJzerbroeken opzoeken. L

Foto: Wouter Pattyn

Waterhoen
Foto: Dieter Smeets
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START
Kasteel & Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56, BE-8600
Woumen, deelgemeente van Diksmuide. De Iepersteenweg is de verbindingsweg
tussen Ieper en Diksmuide. Komende van Diksmuide, vind je het kasteel 1,5 km voorbij
de kerk van Woumen aan de rechterkant. Vanuit Ieper moet je dus 1,5 km voor Woumen
de linkerkant in de gaten houden. Ruime parking en fietsenstalling.

Ie persteenweg

umen

Zu
idb

Op stap!
AFSTANDEN
• 2 km – wandeling door kasteelpark en aanpalend deel natuurgebied
• 9,6 km – Blankaart-wandelroute door de IJzerbroeken, zeshoekige wegwijzers

k

TOEGANKELIJKHEID

69
N3

PERSONEN MET EEN HANDICAP
Het bezoekerscentrum en het kasteelpark zijn rolstoeltoegankelijk. Het achterliggend
natuurgebied is niet ontsloten voor rolstoelen, maar vanop de brug en vanaf het kijkplatform in het voorste deel van het natuurgebied heb je wel een mooi overzicht.

ONTHAAL

kasteelpark
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Het kasteelpark is goed toegankelijk op verharde en semiverharde paden, geschikt voor
bijna elk schoeisel. Voor de Blankaart-wandelroute zijn stevige wandelschoenen of laarzen noodzakelijk, afhankelijk van het seizoen. In de winter en na periodes met veel neerslag is het Blankaartpad soms geheel of gedeeltelijk overstroomd en dus ontoegankelijk.
Kinderwagens kunnen mee in het kasteelpark, maar de lagergelegen IJzerbroeken zijn
veel minder buggy-vriendelijk. Honden welkom, aan de leiband.

Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart, adres zie start, +32(0)51-54 59 48, blankaart@
west-vlaanderen.be
Open elke dag van 13u30 tot 16u30 (van 1 november tot 31 maart) of tot 17u30 (van 1 april
tot 31 oktober). In juli en augustus dagelijks van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30.
Gesloten van 25 december tot 2 januari.

OPENBAAR VERVOER
• Trein: NMBS-station Diksmuide of NMBS-station Roeselare.
• Bus: lijn 30 van De Lijn (Diksmuide-Roeselare) van NMBS-station Diksmuide tot halte
Woumen Serpenthoek + 1,5 km wandelen.
• Bus: lijn 30 van De Lijn (Roeselare-Diksmuide) van Roeselare De Coninckplein (dichtbij station) tot halte Woumen Korte Wandeling + 1,5 km wandelen.
Dienstregelingen op www.belgianrail.be en www.delijn.be.

TOPOGRAFISCHE KAART
NGI 20/2 en 20/6

JOUW STEUN VOOR DIT PROJECT
Rekening BE56 2930 2120 7588 (BIC = GEBABEBB) van Natuurpunt met mededeling ’gift
project 5501, De Blankaart’. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.
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Wandelen in de echte Ardennen

La Roche-en-Ardenne
De Ourthe is één van de meest bekende Ardense rivieren. In haar middenen benedenloop kabbelt ze rustig door het noordwesten van de provincie
Luxemburg, langs de bekende toeristenstadjes La Roche-en-Ardenne,
Hotton en Durbuy. De beboste, sterk meanderende Ourthevallei,
omgeven door hoge plateaus, vormt de ruggengraat van een bijzonder
aantrekkelijk landschap.

TWEE OURTHES
De Ourthe ontstaat door de samenvloeiing van de Westelijke Ourthe, die bij Libramont ontspringt, en de Oostelijke
Ourthe, die bij het plaatsje Ourthe nabij
de grens met Luxemburg begint. Beide
bronrivieren verenigen zich in het stuwmeer van Nisramont op het grondgebied van Houffalize. Vanaf hier spreekt
men van de Boven-Ourthe (HauteOurthe) en vanaf La Roche-en-Ardenne
van de Beneden-Ourthe (Basse-Ourthe).
De Basse-Ourthe neemt achtereenvolgens de Amblève en de Vesder op om
uiteindelijk in Luik in de Maas uit te
monden. De rivier heeft er dan een 165
kilometer lange tocht door de Ardennen,
de Famenne en de Condroz op zitten.

KREEFTENPEST

Ourthevallei
Foto: Yves Adams

In de Ourthe zou de zeldzaam geworden
Europese rivierkreeft nog voorkomen.
Onze enige inheemse kreeft wordt ook
wel ‘edelkreeft’ genoemd omdat ze in
het verleden binnen de gegoede kringen als een delicatesse werd geconsumeerd. Maar de kreeft die het talrijkst in
de Ourthe voorkomt, is de Californische
rivierkreeft. De Californische is net als de
Rode Amerikaanse en de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft een invasieve exoot
die drager is van een parasiet. Dit schim-

melachtig organisme veroorzaakt bij rivierkreeften een ziekte die de kreeftenpest wordt genoemd. De Europese soort
heeft geen gepaste immuunrespons
tegen deze onbekende boosdoener en
sterft zodra ze geïnfecteerd wordt. Doordat de kreeftenpest zeer besmettelijk
is, worden hele populaties inheemse rivierkreeften in enkele maanden tijd volledig uitgeroeid. De Amerikaanse kreeften hebben er zelf weinig last van want
ze zijn immuun voor de ziekte, maar ze
blijven wel drager. Daardoor blijft de
parasiet aanwezig op plaatsen waar uitheemse rivierkreeften voorkomen.
Grote aantallen uitheemse kreeften die
zich ongeremd verder vermenigvuldigen zijn helaas een tikkende tijdbom
onder de biodiversiteit van onze waterlopen. Als alleseters die moeiteloos
overschakelen van dierlijk op plantaardig voedsel – ze eten eigenlijk alle vormen van biomassa – zijn de kreeften in
staat om hun aantallen zeer verregaand
te laten oplopen. Door een waanzinnige overpopulatie kunnen ze rivieren
en vijvers herleiden tot een steriele
onderwaterwoestijn waaruit alle waterplanten, amfibieën, vissen en insectenlarven verdwenen zijn. In de Ourthe
is het gelukkig nog zo ver niet…

►
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VLAGZALM EN BEEKFOREL
Met haar helder water en aantrekkelijke
kiezelbodem is de Ourthe een ideaal
leefgebied voor tal van inheemse zoetwatervissen, onder meer rivierdonderpad, beekprik, elrits, bermpje, kopvoorn
en driedoornige stekelbaars. De Ourthe
is ook een paradijs voor vissoorten die
verzot zijn op snelstromend water, zoals
vlagzalm en beekforel. Je kan ze sporadisch waarnemen als ze op weg zijn naar
hun paaiplaatsen. Op hun trektocht stoten de vissen op belangrijke migratiebarrières zoals stuwen en stuwdammen. Een
stuwdam zoals die van Nisramont is een
ecologische ramp, maar bij kleinere dammen worden tegenwoordig vistrappen
aangelegd, een aaneenschakeling van
kleinere watervallen en stroomversnellingen die de vissen de kans geven om het
niveauverschil stapsgewijze te overbruggen. Daarmee worden toch al enkele knelpunten voor de grote trek weggewerkt.
Samen met de rijke visfauna zou ook de
otter hier nog voorkomen, maar die leidt
een zodanig verborgen leven dat een
waarneming erg onwaarschijnlijk is. De
bever – in tegenstelling tot de otter 100%
vegetariër – is minder discreet en verraadt
zijn aanwezigheid langs de Ourthe met
talloze wissels en knaagsporen.

IJZER EN PUDDINGSTEEN
De vallei van de Ourthe en de omringende plateaus werden lange tijd intensief uitgebaat vanwege de rijkdom
van de ondergrond. Op tal van plaatsen
werd ooit ijzererts ontgonnen voor een

primitieve metaalnijverheid. Daarnaast
zitten de valleiflanken vol verlaten steengroeven. Hieruit is de ‘blauwe steen’ gewonnen, die dienst deed als omkadering
van ramen en deuren. Elders vind je puddingsteen, een sedimentgesteente waarin keitjes zichtbaar zijn, zoals in beton.
De keitjes worden samengehouden door
‘natuurlijk cement’. De mensen in het
Neolithicum gebruikten deze puddingsteen om er monolieten uit te houwen.
Daardoor lijken de menhirs en hunebedden van Wéris en Oppagne – niet zo ver
hiervandaan – uit ruw beton te bestaan.

LA ROCHE-EN-ARDENNE
Tussen Nisramont en Durbuy wisselt het
landschap langs de Ourthe voortdurend
van uitzicht. Ter hoogte van Nadrin en
Bérismenil bijvoorbeeld, is de vallei zeer
smal, diep ingesneden, sterk meanderend en nog zeer wild; je vindt er scherpe,
rotsachtige heuvelruggen en flinke hoogteverschillen. Op andere plaatsen zijn de
valleiranden dan weer zacht glooiend. Die
variatie maakt wandelen langs de Bovenen Beneden-Ourthe bijzonder attractief.
Aan één van de talloze meanders, waar
de Boven-Ourthe onzichtbaar overgaat
in de Beneden-Ourthe, ligt La Rocheen-Ardenne. Alles in dit stadje ademt
de sfeer uit van ‘de echte Ardennen’.
Een middeleeuwse kasteelruïne torent
hoog boven de huizen uit. De valleiflanken en de plateaus rondom La Roche
zijn grotendeels bebost. De stilte wordt
er alleen verstoord door schreeuwende
buizerds en kabbelende beekjes.

Beekforel
Vlagzalm
Bermpje
Elrits
Kopvoorn
Rivierdonderpad
Driedoornige stekelbaars
Foto’s: Rollin Verlinde

Beekprik
Foto: Hugo Willocx
►
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De Ourthevallei is woest
en zeer gevarieerd.

Panorama beneden-Ourthe
Foto: Edgard Verhasselt

Luchtopname in de herfst
Foto: John Gundlach

Zijriviertje van de Ourthe
Foto: Kees Verhoek

FEODAAL VERLEDEN
Waar nu La Roche gesitueerd is, was
er al bewoning sinds de Oudheid. Bij
opgravingen werden hier onder meer
vuurstenen en prehistorisch aardewerk
aangetroffen, maar ook muntstukken
uit de Romeinse tijd. In de Middeleeuwen, al vanaf de 9de eeuw, ontstond
hier een echte vesting en werd La Roche de zetel van een belangrijk graafschap. Naast het kasteel van de graven
ontwikkelde zich vanaf de 12de eeuw
het stadje. De burcht speelde een belangrijke rol in de verdediging van de
stad en de ontwikkeling van de handel;
in die tijd was La Roche een halte op
de handelsroute van Engelse wol naar
Lombardije. Het feodaal kasteel werd
aanvankelijk bewoond door de graven
van Namen en daarna door de hertogen van Luxemburg. Vervolgens kwam
het in handen van de hertogen van
Bourgondië, Maximiliaan van Oostenrijk, Keizer Karel en zijn zoon Filips II.
In 1681 werd La Roche veroverd door
de troepen van de Franse koning Lodewijk XIV. Daarbij werd het kasteel flink
toegetakeld. Van 1681 tot 1697 liet
architect Candeau, leerling van de beroemde militaire architect Vauban, belangrijke wijzigingen aanbrengen aan

het kasteel van La Roche. Hij tekende
ondergrondse gangen als bescherming
tegen artillerie-aanvallen en bouwde
woningen voor het garnizoen. De vesting bleef bewoond tot in 1780.

KASTEEL IN VERVAL, STAD ONDER VUUR
Nadat het enkele decennia had leeggestaan, werd het kasteel door de inwoners van La Roche leeggeroofd. In
1854 kocht de Belgische staat de ruïne
en liet de nodige restauratiewerken
uitvoeren. Eind vorige eeuw brachten opgravingen nog nieuwe zalen en
overblijfselen uit de 15de eeuw aan het
licht. Tijdens de opgravingen werd ook
een uurwerk uit de 16de eeuw gevonden en gerestaureerd.
Niet alleen het kasteel kende een
woelig verleden. Tijdens het Ardennenoffensief, aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog, werd het hele
stadje platgebombardeerd. In de Rue
Châmont is een museum gewijd aan
het oorlogsverleden van La Roche.

DE ECHTE ARDENNEN
Glasheldere rivieren, leisteen, steile
hellingen en eindeloze bossen waarin
je urenlang kunt rondwandelen: in het
hart van de Ardennen vervult La Roche

►
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alle stereotiepe verwachtingen van de
toerist. Op verschillende plaatsen in
het stadje starten bewegwijzerde wandelingen in de vallei van de Ourthe en
de omliggende bossen en plateaus. De
startplaatsen zijn niet allemaal even
herkenbaar, maar éénmaal het startpunt gevonden, is de aanduiding van
de routes best wel ‘ça va’. Uit de tien
verschillende wandelingen die vanuit
het centrum vertrekken, selecteerden
wij er twee richting zuiden. Kinderwagens en overtollige bagage laat je best
achterwege, want vandaag gaan we
proeven van de echte Ardennen!

WOESTE WANDELING
Wandeling 10 voert je naar de vallei
van de Ruisseau de Nachi, een klein
maar fijn riviertje dat uiteindelijk in

de Ourthe uitmondt. De natuur is hier
nog woest en sommige hellingen zijn
echte kuitenbijters. Zorg best voor een
getrainde kaartlezer in het gezelschap,
voor het geval de bewegwijzering toch
ergens zou falen. Vergeet niet te genieten van spechten of waterspreeuwen
en van de adembenemende panorama’s over het Ourthedal!
Minder extreem qua toegankelijkheid,
maar landschappelijk even mooi, is
wandeling nummer 9. De passage door
Beausaint is niet het mooiste stuk van
de tocht, maar dat wordt ruim goedgemaakt door de aaneenschakeling
van weilanden, loof- en naaldbossen,
mooie doornhagen en knappe vergezichten verderop langs het parcours. L

Burchtruïne van La Roche
Foto: Edgard Verhasselt

Goudhaantje
Foto: Tjeerd Visser

Jonge bosuil
Foto: Jip Leermakers

Tuinfluiter
Foto: Hugo Willocx

Braamsluiper
Foto: Hugo Willocx

Grote bonte specht
Foto: Eric Beullens

Bergbeekje
Foto: Swa Bouvé
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Op stap!

La Roche-en-Ardenne

START
Centrum van BE-6980 La Roche-en-Ardenne, dichtbij de Place du Bronze, op het kruispunt van de Vieille Route de Beausaint en de Rue Corumont. Parkeren in centrum. Te
bereiken vanaf de E25 Luik-Neufchâteau, afrit 50 ‘Baraque de Fraiture’. Via de N89 naar
La Roche-en-Ardenne.

WANDELKAART
La Roche-en-Ardenne,
verkrijgbaar bij de Toeristische
Dienst, zie onthaal.

AFSTANDEN
• 11,5 km, rode ruit nummer 10 (opgelet: woeste natuur)
• 11,9 km, rode ruit nummer 9

TOEGANKELIJKHEID
Laarzen of stevige stapschoenen aanbevolen. De wandelingen zijn niet geschikt voor
kinderwagens. Honden welkom, aan de leiband.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
De wandelingen zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

ONTHAAL
Syndicat d’ Initiative, Place du Marché 15, BE-6980 La Roche-en-Ardenne, +32(0)84-36 77 36,
info@la-roche-tourisme.com, www.la-roche-tourisme.com

OPENBAAR VERVOER
• Trein: station Marloie (vanuit Brussel) of Melreux (vanuit Luik)
• Bus:
TEC – bus 15 (Marloie – La Roche) van halte Marloie Gare naar halte La Roche Quai de
l’Ourthe.
TEC – bus 13 (Melreux – La Roche) van halte Melreux Gare naar halte La Roche Quai de
l’Ourthe.
Dienstregelingen op www.belgianrail.be en www.infotec.be.

Impressie van wandelpad
Foto: Yves Adams

Wegwijzer wandeling 10
Foto: Edgard Verhasselt

Ourthe
Foto: Yves Adams
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UITGELICHT
Foto: Roelof Molenaar

DE POLYGAME KONING
Klein, nerveus, met opgewipte staart. Zo kennen we de winterkoning. Doorgaans
dicht bij de grond is hij naarstig op zoek naar insecten, spinnen, duizendpoten of
larven die zijn motortje kunnen voeden met nieuwe energie. Bij streng winterweer
brandt hij zijn reserves op om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden, zo’n 40°C.
Komt deze vorst heelhuids de winter door, dan breken dolle tijden aan. Met mos,
veren en haartjes bouwt de koning in het vroege voorjaar verschillende eironde
nesten, in principe om de koningin een ruime keuze uit verschillende woonsten aan
te bieden. Maar menig vorst gebruikt zijn overschot aan paleizen om er tijdens één
broedseizoen meerdere dames op na te houden, tot zelfs vier tegelijk. Royals… L
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De spectaculaire comeback van de waterraaf

Aalscholver
Een sigaar met vleugels. Een deegrol in de vlucht. Of een overvliegende
bezemsteel. Het zijn maar enkele van de omschrijvingen waarmee
natuurgidsen een aalscholver in de vlucht proberen te typeren. Enkele
decennia geleden was deze behendige visvogel zo goed als uitgeroeid in
de Lage Landen, maar vandaag is de sympathieke ‘schollevaar’ helemaal
terug van weggeweest.

Aalscholver spreidt vleugels
Foto: Yves Adams

Een aalscholver die zijn
vleugels droogt. Vandaag
is het gelukkig weer
een alledaags beeld
in de Lage Landen.

PELIKAAN VAN DE LAGE LANDEN
De aalscholver is een tamelijk grote en
opvallende watervogel. Hij behoort tot
de pelikaanachtigen en is vrijwel geheel
glanzend zwart, maar met een opvallende
witte kin en wangen; in de broedtijd heeft
een volwassen aalscholver ook een witte
dijvlek en een gedeeltelijk grauwwitte of
witte kop. De huid om de snavelbasis is
geel. Onvolwassen aalscholvers zijn donkergrijs met een witte buik; bij iedere rui
worden ze wat donkerder. Het volwassen
verenkleed krijgen ze pas als ze twee jaar
of nog ouder zijn. Pas dan gaan ze voor
het eerst op zoek naar een partner.
Een volwassen aalscholver omschrijven
als ‘zwart’ is eigenlijk een beetje te kort
door de bocht. Want van dichtbij is de
aalscholver best wel een veelkleurige
verschijning. In werkelijkheid hebben
de veren een bruine tot bronsgroene
glans. Alleen aan de buitenrand zijn ze
echt zwart, en dat geeft het dier een
geschubd voorkomen.
De snavel is lang en lichtjes getand, zonder
uitwendige neusgaten. De bovensnavel
eindigt in een haakvormige punt. Met een
gewicht van 2 tot 3,7 kilogram, een totale
lichaamslengte van 80 tot 100 centimeter
en een vleugelwijdte van 120 tot 150 centi-

meter is de aalscholver een kloeke verschijning langs de waterkant. Tijdens de vlucht
valt het op dat de vleugels bijna in het
midden van het donkere silhouet zitten;
kop en staart steken ongeveer even ver uit,
vandaar de ‘sigaar met vleugels’.

VISKAMPIOEN
De aalscholver is een echte viseter die
erom bekend staat dat hij erg goed kan
duiken. Hij komt voor op zowel zoet, zout
als brak water. Als hij aan het oppervlak
zwemt, ligt de aalscholver opvallend diep
in het water. Zijn rug is dan nauwelijks
zichtbaar, maar de lange, slanke hals steekt
als een periscoop uit het water, kop en snavel doorgaans schuin omhoog.
Vanuit die drijvende houding duikt hij onder water om op vissen te jagen. Dat doet
hij met krachtige pootslagen en ingeklapte
vleugels. De staart doet dienst als roer, terwijl de zwemvliezen tussen de tenen voor
extra aandrijving zorgen. Bovendien kan
hij zijn ogen draaien, iets dat de meeste andere vogels niet kunnen. Die aanpassingen
laten hem toe om razendsnel achter zijn
prooi aan te gaan. De aalscholver kan langer dan een minuut onder water blijven.
Wanneer de vogel een vis te pakken heeft,
neemt hij die doorgaans mee naar de oppervlakte. Daar slikt hij hem dan door.
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De aalscholver jaagt als eenling op individuele vis of groepsgewijs op scholen vis.
In dat laatste geval vormen verschillende
aalscholvers één lijn en maken zo doeltreffend jacht op de vissen die zich bij eb in
riviermondingen en baaien verzamelen of
op scholen vis in binnenwateren. Ze duiken meestal 1 tot 3 meter diep, soms dieper, tot maximaal 9 meter.
Als oogjagers moeten aalscholvers hun
prooi kunnen zien om ze succesvol te strikken. In troebel water hebben ze dus een
probleem. Maar groepswerk biedt ook hier
een oplossing. Een deel van de groep duikt
de troebele diepte in en jaagt de vissen
omhoog. Die komen dan in het bovenste,
heldere deel van het water voor de trefzekere snavels van collega-aalscholvers terecht. Die taakverdeling wisselen de vogels
af, in groepen over elkaar heen buitelend.
Het sociaal fourageren van de aalscholver
gaat wel erg ver. Er wordt niet alleen in
groepen gejaagd, soms wordt er ook samengewerkt met blauwe reigers en grote
zilverreigers. Een groep aalscholvers drijft
de vis richting de oever, waar reigers op
een rij de vis staan op te wachten. De vissen maken dan rechtsomkeer en botsen
vervolgens weer op de achtervolgende
aalscholvers. Een win-win voor alles wat
een lange nek heeft en vis lust!

PRIMITIEF DUIKERSPAK
Terwijl de aalscholver een zeer behendige
duiker is en onder water een superieure visser, is hij uit het water een beetje zielig. De
meeste vogels, en zeker watervogels, beschikken op de stuit – de overgang van de
rug naar de staart – over een klier die een
waterafstotende stof afscheidt. Eenden, duikers en futen strijken regelmatig met hun
snavel langs die klier en smeren hun hele
verenkleed in met de olieachtige was uit de
stuitklier. De vettige substantie, gecombineerd met een permanente verzorging en
ordening van het verenpak, zorgt ervoor
dat de meeste watervogels volledig ‘waterdicht’ en zelfs waterafstotend worden; als ze
kopje onder zijn geweest, zie je het water er
zo vanaf parelen! De olie uit de stuitklier zou
ook een antibacteriële werking hebben en
in combinatie met zonlicht bijdragen tot de
productie van vitamine D.

De aalscholver heeft wel een stuitklier,
maar deze ietwat primitieve vogel stond
niet echt op de eerste rij toen de goed geordende, waterdichte verenpakken werden uitgedeeld. Als een aalscholver duikt,
laat hij alle lucht uit zijn verenpak ontsnappen en zal hij door en door nat worden, één met het water, om zo min mogelijk opwaartse stuwkracht te ervaren. Zelfs
zijn botten zijn zwaarder uitgevoerd dan
die van andere vogels; hij moet immers
goed kunnen zinken... Dat alles maakt van
de aalscholver een betere duiker, maar de
keerzijde is dus dat hij tijdens het duiken
drijfnat wordt tot op zijn huid!

Aalscholver
Foto: Nico van Kappel

Na een succesvolle duiksessie moet een aalscholver drogen, anders kan hij nauwelijks
nog vliegen. Als hij zich lekker vol heeft gegeten, gaat hij gezellig zitten ‘uitbuiken’ en
tegelijk drogen door met gespreide vleugels op een paal, boei, staketsel, golfbreker
of zandbank te gaan zitten; zo droogt hij zijn
doorweekte vleugels in de wind of de zon.
Een zeer markante houding!

GEEN CONCURRENT VOOR VISSERIJ
Een aalscholver eet dagelijks 300 tot 500
gram verse vis. Met een nest jongen erbij
is dat tijdelijk nog wat meer. In zoet water
staan baars, snoekbaars, brasem, blankvoorn, grondel, pos en paling bovenaan het
verlanglijstje. Aan de zoute kant vallen zandspiering, kabeljauw, bot, tong, schar, schol,
makreel en opnieuw paling in de smaak.
Lang niet al deze vissoorten zijn commercieel interessant, en bovendien heeft de aalscholver het vaak op ondermaatse of zieke
exemplaren gemunt; de vogel is dan ook
nauwelijks te beschouwen als een echte
concurrent voor de visserij. Nochtans wordt
de aalscholver door vissers en viskwekers
vaak verguisd en afgeschilderd als visstroper. Eeuwenlang, tot enkele decennia geleden, werd hij genadeloos vervolgd.
Vroeger kwam de aalscholver in heel Europa algemeen voor. De documentatie
over aalscholverkolonies in de Lage Landen gaat terug tot de 17de eeuw. Helaas
gaat de documentatie over verdelging van
aalscholvers even ver terug. Aalscholvers
zijn massaal bejaagd, vergiftigd, van hun
broedplaats verjaagd en zelfs opgehangen. In hele kolonies werden alle broed-
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Detail verenkleed
Foto: Nico van Kappel

Vliegende sigaar
Foto: Jeroen Stel

Voederbeurt
Foto: David Pattyn

bomen omgehakt, nesten met jongen en
eieren erin vernietigd, want aalscholvers
eten vis die ‘voor ons’ bestemd is…
Hoger leerden we al dat aalscholvers eigenlijk niet zwart zijn, maar zwartgemaakt
zijn ze zeker! Een schrijver van een zoölogisch standaardwerk uit 1812 had geen al
te hoge dunk van de aalscholver: ‘De aalscholver stinkt stuitender en afstotender dan
alle andere vogels. Zijn gestalte is walgelijk,
zijn geluid schoor en hees en zijn eigenschappen min.’ Als objectief wetenschappelijke
beschrijving kan dat tellen… Ruim een
eeuw later was onze houding tegenover
de aalscholver er nog niet op verbeterd:
in de beginnende kolonie in het Naardermeer werden in de jaren 1930 de jongen
uit hun nesten gestoten, gedood en opgehangen. Daarna werd het hele broedgebied in brand gestoken.
De aalscholver is een roofdier dat aan het
einde van een voedselketen staat. Hij is
een toppredator die ook zonder opzet kan
vergiftigd worden door ophoping van gifstoffen in zijn prooi. Waterverontreiniging
resulterend in ophoping van PCB’s en zwa-

re metalen in vis heeft in het verleden ook
geleid tot sterfte en verlaagd broedsucces
van de aalscholver.

TERUG VAN WEGGEWEEST
De combinatie van een niet-aflatende,
meedogenloze bestrijding en waterverontreiniging maakte dat er in de jaren ’60
van de vorige eeuw nog nauwelijks aalscholvers overbleven in de Lage Landen.
In 1965 was de aalscholver als broedvogel
uit België verdwenen en in Nederland was
het al niet veel beter gesteld; er waren
amper 750 broedparen over en de aalscholver stond een tijdlang op de ‘rode
lijst’ van bedreigde diersoorten.
Pas nadat de soort wettelijk beschermd
werd, nam ze langzaam weer in aantal
toe. Vandaag is de aalscholver dankzij
de Vogelrichtlijn een beschermde vogel
in heel de Europese Unie. Wat helaas
niet wil zeggen dat elke individuele Europeaan het intrinsieke recht op leven
van een aalscholver erkent. Veel vissers
en jagers zijn er nog steeds van overtuigd dat de enige goede aalscholver
een dode aalscholver is.

►
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De totale broedpopulatie van ‘onze’ aalscholversoort omvat voor heel het WestPalearctisch verspreidingsgebied ongeveer 330 000 paren. In Nederland varieert
het aantal broedparen tussen 21 000 en
25 000. België telt ongeveer 1 800 koppels,
waarvan de meerderheid in Vlaanderen
broedt en slechts een 500-tal in Wallonië.
De laatste jaren lijkt de broedpopulatie in
de Lage Landen te stabiliseren op dit peil
en niet meer verder toe te nemen.

KOLONIEVOGEL
Aalscholvers broeden in kolonies, doorgaans in de kruinen van moeilijk toegankelijke moerasbossen in de buurt van grote
waterpartijen. Meestal zijn de nestbomen
wilgen, elzen of populieren. Af en toe maken ze ook gebruik van andere verticale
landschapselementen om te broeden, zoals hoogspanningsmasten of zelfs boorplatformen. Soms broeden aalscholvers
ook in nesten op de grond, maar dan wel
in predatorvrije omgevingen, zoals bepaalde eilanden. Voor het nest worden
takken gebruikt en de nestkom wordt gestoffeerd met riet en andere uit het water
geviste plantendelen. Niet zelden broeden

aalscholvers in gemengde kolonies met
blauwe reigers en andere reigersoorten.

Kolonie
Foto: David Pattyn

In april is de kop grotendeels wit geworden; die past mooi bij de witte dijvlekken
die zich eveneens in dit seizoen ontwikkelen. De witte vlekken hebben een belangrijke functie bij de balts en de paarvorming.
Tijdens het baltsen zakken de mannetjes
op hun nest diep door de poten, gooien
de kop in de nek en buigen hun staart naar
voren. Daarbij klappen ze de vleugels naar
buiten terwijl ze die met de polsen tegen
het lijf gedrukt houden. Dit ritmisch bewegen van de vleugels geeft een vrouwtje
zicht op de fel afstekende witte dijvlekken
van het mannetje. Vrouwtjes hebben een
voorkeur voor actieve mannetjes. Alleen
als een legsel mislukt is, willen ze zich nog
wel eens in de gunst werken van een minder actief mannetje dat een degelijk nest
heeft. Zijn sloomheid nemen ze er dan
maar bij; het is het nest dat telt.
Het legsel van de aalscholver bestaat uit 3 of
4 blauwe, met een krijtlaag bedekte eieren.
Beide ouders zorgen voor het onderhoud
van het nest en het broeden. De broedduur

Aalscholvers op het Markermeer
Foto: Seraf van der Putten

Aalscholvers in typische houding
Foto: David Peskens
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Aalscholver in prachtkleed

bedraagt 23 tot 24 dagen. Bij het broeden
lossen de oudervogels elkaar af.

afsterven als gevolg van de permanente
bekladding met aalscholvermest.

GEZELLIGE VIESPEUK

Net als de broedplaatsen worden ook de
slaap- en rustplaatsen strategisch gekozen,
op grote afstand van potentiële verstoringsbronnen. Het zijn bijvoorbeeld eilandjes
met bomen, in het water staande hoogspanningsmasten, onbewoonde wad- en
zandplaten en rustig gelegen Noordzeestranden. De aalscholvers leggen grote afstanden af bij het op en neer vliegen tussen
de slaap- en rustplaatsen enerzijds en de
voedselgebieden anderzijds; soms vliegen
ze daarbij tientallen kilometers ver. Een deel
van de aalscholvers is plaatstrouw en gebruikt steeds dezelfde rust- en slaapplaats.

Foto: Yves Adams

Baars is het haasje
Foto: Sytze Jongma

Aanvankelijk zijn de jongen naakt en
zwart, met een roze kop. Wanneer ze om
voedsel bedelen, draaien ze hun kop omhoog en schreeuwen ze met gesloten snavel. Als ze wat ouder zijn, mikken ze met
de snavel op de keelzak van de oudervogel, op een manier die niets aan de verbeelding overlaat. Maar voor de zekerheid
voegen ze daar nog wat vleugelgeklapper
en geschreeuw aan toe. Bij het voeren
steken ze hun kop diep in de snavel en
keel van de oudervogel. Jongen bedelen
bij warm weer ook om water. Dat doen ze
door zwijgend hun geopende snavel omhoog te brengen. Eén van de oudervogels
vliegt er dan op uit om water te halen en
laat dat in de snavel van het jong lopen.
Soms doen ze dat ook bij de partner die
zijn dienst in het nest draait.
Dagelijks leggen de ouders grote afstanden
af, op zoek naar voedsel voor hun jongen.
Het voedselgebied kan tot enkele tientallen kilometers van de nestplaats verwijderd
liggen. Na ongeveer 50 dagen verlaten de
jongen het nest en na 60 dagen kunnen ze
vliegen. Half juni vliegen de eerste jongen
uit, in augustus de laatste. Dan verlaten ook
de volwassen dieren de kolonie.
Door de uitwerpselen van de aalscholvers,
die rijk zijn aan bijtende zuren, sterven
de bomen in de broedkolonie langzaam
maar zeker af. In de kolonie hangt een
sterke vis- en guanolucht.

COLLECTIEVE RUST
Door samen te werken met soortgenoten
kunnen aalscholvers soms in minder dan
een half uur in hun dagelijkse voedselbehoefte voorzien. Ze houden dan veel tijd
over om zich te verzorgen en lekker te
‘chillen’. Ook als het om rusten gaat, ontpoppen aalscholvers zich tot sociale wezens. Aalscholvers broeden en vissen niet
alleen samen, buiten het broedseizoen
blijven ze ook resoluut kiezen voor gemeenschappelijke rust- en slaapplaatsen.
Zoals de broedplaatsen, zijn ook de rusten slaapplaatsen goed herkenbaar door
de ophoping van vogelmest. Niet zelden
zullen slaapbomen na verloop van tijd

GEWOONTEDIER
Als ze al wegtrekken in het winterhalfjaar,
overwinteren Nederlandse en Belgische
vogels vooral in Frankrijk en in de hele
regio rondom de westelijke Middellandse
zee, tot in Tunesië toe. Enkele zoeken de
Zwitserse meren op. Wat hun migratieroutes en de tijd van reizen betreft, blijken
individuele dieren erg consequent te zijn.
Zwitserse onderzoekers melden dat onze
aalscholvers van jaar tot jaar precies dezelfde rustplaatsen opzoeken, tot op de
tak nauwkeurig. Naarmate ze ouder worden, houden de dieren sterker aan hun
gewoonten vast. Niets menselijks is aalscholvers vreemd…
Jonge dieren overwinteren gemiddeld
wat zuidelijker. Geslachtsrijpe dieren blijven in principe iets dichter bij huis; het
liefst willen zij zo vroeg mogelijk in het
voorjaar terugkeren naar de moerassen
van de Lage Landen. Voor het broedsucces is een vroege aankomst in de kolonie
immers cruciaal; dan zijn er nog de beste
broedplekken te claimen.

WERELDBURGER
Wereldwijd zijn er ruim 40 soorten aalscholvers. ‘Onze’ aalscholver is de enige van
de familie die in de Lage Landen broedt.
In Afrika en Azië worden afgerichte aalscholvers gebruikt om voor de mens vis te
vangen. Een ring rond de hals voorkomt
dat ze de prooi zelf inslikken. In Japan is
de visvangst door aalscholvers een toeristische attractie. L

LANDSCHAP

41

42

ZEELAND
tekst
foto’s

kaart

Aagje De Doncker
Sandra Apon
Dominiek Cottem
Misjel Decleer
Martine Decoussemaeker
Nico van Kappel
Gerard Leeuw
Tilly Meijer
Jeroen Stel
Kristien Van Acker
Jeroen van der Kleij
Wiliam Wagenaar
Hugo Willocx
Het Zeeuwse Landschap

Uitwaaien tussen meeuwen en Zeeuwen

Oranjezon
Zomerse uitjes Zeeland voeren steevast richting het pittoreske provinciehoofdstadje Middelburg en het met plezierbootjes omzoomde Veerse
Meer. Wie zich evenwel de moeite getroost om tot de kop van het schiereiland Walcheren te trekken, ontwaart er tussen de polderdorpjes Oostkapelle en Vrouwenpolder een zeldzaam pareltje: natuurgebied Oranjezon.

De Manteling van Walcheren. Het klinkt
als een boek uit de Harry Potter-reeks.
Niets is minder waar, de benaming slaat
immers op het ruime bos- en duinencomplex dat zich ontvouwt tussen Domburg en Vrouwenpolder. Oranjezon, waar
in 2004 ook de Oranjeboschpolder en de
Beekshoekpolder aan vastgebreid werden, is hierin een cruciale schakel. Deze
duinen en bossen bieden Walcheren bescherming tegen de gure zeewinden. Zoals een mantel doet – vandaar dus.

GAAF KUSTLANDSCHAP

Blauwvleugelsprinkhaan
Foto: Nico van Kappel

Vanaf de fraaie uitkijktoren geeft Oranjezon, een forse brok natuur van 400 hectare,
zich in een oogopslag prijs. Achtereenvolgens haken zee, strand, zeereepduinen,
brede binnenduinen, droge duingraslanden, vochtige duinpannes, duinbossen,
binnenduinrand en polder naadloos in elkaar tot een uitzonderlijk rijk lappendeken
dat bevolkt wordt door ontelbare soorten
planten en dieren. Een dergelijke unieke
aaneenschakeling van bijzondere kustbiotopen komt in Nederland nog wel op
andere plaatsen voor, maar langs de 70 kilometer van de nabijgelegen Vlaamse kust
valt zo’n intacte opeenvolging nog slechts
te bewonderen in de uiterste uithoeken,
meer bepaald in De Westhoek in De Panne

en Het Zwin in Knokke-Heist; niet toevallig
natuurgebieden op de grens met respectievelijk Frankrijk en Nederland. Alleen in
dit ‘niemandsland’ op de landsgrenzen kon
de natuur zich nog vrijuit ontvouwen tussen zee en polder; elders werd ze brutaal
de pas afgesneden door rigoureus getrokken rijwegen, ondoordacht uitgestrooide
campings en eindeloze zeedijken met bijhorende appartementsblokken.

ORANJE BOVEN
Het indijken van de schorren ten westen
van Vrouwenpolder tot onder meer de
Gerstepolder en de Beekhoekspolder
zorgt er in de 13de eeuw voor dat een
onoverkomelijke barrière opgeworpen
wordt voor het strandzand dat komt
aanwaaien vanuit Domburg. Zes eeuwen lang stapelt het zand er zich op tot
een woest duinlandschap: Oranjezon.
Hoe verbluffend de ondergaande zon ook
fonkelt boven het duingebied, zoals vaak
is de etymologie niet te vinden voor rooskleurige romantiek. Het gebied dankt zijn
naam dan ook aan Willem van Oranje die in
1581 de markizaatsteden Veere en Vlissingen op een veiling in Den Haag kocht van
notoir wanbetaler Filips II, die beide steden
via zijn vader Keizer Karel V in handen had
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gekregen. Als ‘Markies van Veere’ nam Willem van Oranje het onderhoud van de regionale vestings- en zeewerken voor zijn
rekening. Voor niets gaat de zon op, ook
in Oranjezon. Willem van Oranje streek immers terloops een schat aan inkomsten op,
afkomstig uit onder andere wijn- en bieraccijnzen, vistol en de veerdiensten. Tot op
vandaag blijven de Oranjes trouwens onlosmakelijk verbonden met Veere; zo mag
koning Willem-Alexander zich nog steeds
‘Markies van Veere’ noemen.

KONIJNEN VOOR PARIJS
Al gauw werd tussen de duinen en de
polders het Oranjebosch of Princenbosch aangeplant. Een deel van Oranjezon was inmiddels in gebruik als
‘vroon’ of weidegrond voor het vee.
Van de middeleeuwen tot 1760 werden
de duinen verpacht voor de konijnen-

vangst in zogenaamde ‘konijnenwarandes’ of private jachtgebieden. Niet zozeer de consumptie van het vlees maar
wel het konijnenvel bleek bijzonder
lucratief. De vellen werden verwerkt in
onder meer luxueuze hoeden die bijzonder in trek waren bij de Parijse adel.

DE BODYGUARDS VAN DE DUINEN
Struinend door de duinen van Oranjezon kruisen wilde konijnen beslist jouw
pad. Hoe vertederend de huppelende
pluizenbollen ook lijken, wilde konijnen zijn beslist geen doetjes. Hun vlijmscherpe tandjes stellen hen in staat om
zich probleemloos een weg te knabbelen door haast ondoordringbaar, stekelig duindoornstruweel. Een erg nuttige
bezigheid want het knabbelgedrag van
konijnen beperkt zowel de verruiging
als de bosvorming, die op hun beurt de
zandverstuiving aan banden zouden
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leggen waardoor de dynamiek van de
duinen zou verdwijnen. Dat er almaar
minder konijnen opduiken in de duinen, is dan ook geen goede zaak.
Tot na de Tweede Wereldoorlog stikte
het in de duinen nog van de konijnen,
die er eeuwen voordien in groten getale
geïntroduceerd waren als jachtwild. Samen met tal van grote grazers als paarden, koeien, ezels en schapen bewaakten ze grazenderwijs zowel de variatie in
landschappen als de rijkdom in soorten.
Zo beletten wilde konijnen het verruigen van de helmduinen en graslanden
door het voortdurend afvreten van duindoornscheuten die langzaam maar zeker
open plekjes probeerden in te palmen.
De laatste decennia slonk de konijnenstand evenwel schrikbarend als gevolg van
enkele catastrofale konijnenziektes; myxomatose in de jaren 1950 en daarbovenop

Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) in de
jaren 1990. De gevolgen voor het uitzicht
van de duinen laten zich raden: onbegroeide, blanke duinen werden almaar schaarser en ruig grasland, duindoornstruweel en
duinbosjes gingen het landschap domineren. Zelfs in duinen vlakbij zee hielden verbraming en verbossing lelijk huis zodat de
geleidelijke overgang van blanke duinen
naar duinbossen verdween.

Eéndagsvlieg
Foto: Dominiek Cottem

Gele morgenster
Foto: Sandra Apon

Duinveldridderzwam
Foto: Martine Decoussemaeker

SOS HOLENBROEDERS
Behalve het fors gedaalde konijnenaantal droegen ook toerisme, luchtverontreiniging en de klimaatverandering
hun steentje bij. Opvallend is wel dat
waar de konijnenstand nog op peil is,
er amper wat veranderde. Het lijkt er
dus sterk op dat het konijn de negatieve effecten van toerisme, luchtverontreiniging en klimaatverandering toch
min of meer kan temperen.

►

Duinen zijn verrassend rijk
aan paddenstoelen. Je vindt
er heel bijzondere soorten.
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De karige konijnenstand veranderde niet
alleen het uitzicht van de duinen, maar
had ook rampzalige gevolgen voor de
natuurlijke planten- en dierenrijkdom.
De aanwezigheid van konijnen staat immers in rechtstreeks verband met de biodiversiteit in waardevolle landschappen
als stuivende duinen en jong grasland.
Wanneer open plekken in de natte duinpannes verruigen als gevolg van het lage
konijnenaantal, verdwijnen uitzonderlijke
zonnekloppers als parnassia, dwergzegge, geelhartje en tal van orchideeën. Ook
vogelsoorten die zand verkiezen boven
struweel, krijgen het ineens knap lastig.
Zo zagen tapuit, bergeend en steenuil
– stuk voor stuk vogels die maar wat graag
broeden in verlaten konijnenholen – het
aantal broedplaatsen drastisch slinken.

TASKFORCE ORANJEZON
Eens vergrassing en verstruweling toegeslagen hebben, kan zelfs het strafste
konijn het tij niet in zijn uppie keren.
Natuurvereniging Het Zeeuwse Land-

schap, beheerder van Oranjezon, schakelt daarom ook Poolse Konikpaarden
en Shetlandpony’s in om de plantengroei kort en gevarieerd te houden.
Ze krijgen de hulp van een flinke troep
reeën die ooit op eigen houtje, na omzwervingen vanuit Oost-Nederland en
Brabant, in Oranjezon belandden.
Hulp uit onverwachte hoek is er ook van
een flink aantal wilde damherten die
kunnen uitpakken met een wel erg apart
verhaal, dat teruggaat tot de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens de inundatie of
onderwaterzetting van het schiereiland
Walcheren vanaf 3 oktober 1944 werd
een flink aantal damherten vrijgelaten uit
een nabijgelegen hertenpark. Dagenlang
bombardeerden de geallieerden talloze
zeedijken met de bedoeling kortsluiting
te veroorzaken in de elektrische leidingen
van het zwaar geschut waarachter het
Duitse leger zich vooral op Walcheren verschanste. Op 8 november 1944 werden de
Duitsers op Walcheren verslagen.

Panorama in de ochtend
Foto: Gerard Leeuw

Helmgras in zeereepduin
Foto: Jeroen van der Kleij

Konik als grote grazer
Foto: Tilly Meijer

►
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Infiltratiekanaal
Foto: Wiliam Wagenaar

Konijn
Foto: Misjel Decleer

Kleine zilverreiger
Foto: Kristien Van Acker

Torenvalk
Foto: Hugo Willocx

Bosrietzanger
Foto: Hugo Willocx

Paarden, runderen, reeën en damherten
grazen vanzelfsprekend helemaal anders
dan konijnen. Zo weet alleen het konijn
de planten zo kort bij de grond af te
knabbelen. Paarden slagen er eveneens
in om de vegetatie tot dicht tegen de
grond weg te bijten, in tegenstelling tot
de runderen die veeleer stukken planten
met hun tong wegrukken en de vegetatie halflang laten. Deze waaier aan graastechnieken resulteert in een zichtbaar
rijke plantengroei met talloze overgangen tussen kortgeschoren duingrasland
en hoger opgaande planten, zonnige
en schaduwrijke plekjes, droge duinen
en natte pannes… Paarden en runderen
dragen niet alleen hun steentje bij inzake
variatie, ze bewijzen ook het konijn een
dienst. Immers hoe korter de vegetatie,
hoe hoger de voedingswaarde ervan.
Een meevaller voor het konijn dat een
hoge voedselkwaliteit wel weet te waarderen. Of hoe grote grazers bijdragen tot
een steviger konijnenpopulatie!
Bovendien trappen de hoeven van de grazers de duinhellingen los zodat het zand
opnieuw kan stuiven. De ‘latrines’ van zowel paarden als konijnen, vaste stekken
waar de grote of kleine grazers hun mest
deponeren, vallen dan weer in goede aar-

de bij bijzondere plantjes zoals duinreigersbek en muurpeper die nood hebben
aan een tikkeltje extra bemesting.

SLOKJE DUINEN
Omstreeks het midden van de 19de
eeuw werd Zuidwest-Nederland geteisterd door tyfus, pokken en cholera.
Grote boosdoener was het abominabele drinkwater dat opgehaald werd
uit regentonnen en welputten. In 1889
besloot de gemeente Middelburg een
deel van Oranjezon aan te kopen om
schoon grondwater te winnen uit de
voet van de duinen. Oppervlaktewater
werd van elders aangevoerd om het
vervolgens in de duinbodem te laten
infiltreren. Tijdens zijn passage door
het zand wordt het water op een natuurlijke manier gefilterd, om uiteindelijk in de grondwaterlaag terecht te
komen. Uit waterwinningsputten werd
het zuivere grondwater vervolgens
opgepompt. Via leidingen werd het
heldere, zoete water vervoerd naar de
watertoren van Middelburg.
Waterwinning is echter desastreus voor
de natuur in de duinen, in 1995 werd
de kraan dan ook definitief dichtgedraaid. In noodgevallen kan Oranjezon
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evenwel binnen de dag zuiver drinkwater leveren aan het hele schiereiland.
Het gebied is nog steeds grotendeels
eigendom van de waterwinningsmaatschappij Delta N.V., maar Het Zeeuwse
Landschap staat in voor het natuurtechnisch beheer.
Uiteraard laat een eeuw waterwinning zijn sporen na. Zo droogde het
natuurgebied sterk uit en verruigden
de duinen in die mate dat woekeraars
als Amerikaanse vogelkers Oranjezon
inpalmden. Sinds enkele jaren zet Het
Zeeuwse Landschap zwaar in op natuurherstel door grote beheerwerken:
waterwinningskanalen werden gedempt, machines worden ingezet om
de opmars van Amerikaanse vogelkers
een halt toe te roepen, ruigtes worden
gemaaid en valleien geplagd. Ook de
uitheemse naaldbossen, destijds geplant om te beletten dat het stuivende
zand in de waterwinningskanalen zou
belanden, veranderen door gerichte
kap en spontane verjonging van aanblik. Stuk voor stuk maatregelen die de
oorspronkelijke variatie zo eigen aan
een dynamisch duingebied, herstellen en versterken. Overigens met succes, bijzondere soorten als borstelbies,

►
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geelhartje, dwergzegge, melkkruid
en dwergvlas maakten inmiddels hun
rentree in Oranjezon. Moeraswespenorchis en parnassia bloeien weer als
vanouds in de vochtige duinvalleien,
ook de addertong komt er voor. Enkele
stuifduintjes, licht begroeide zandvlaktes waar de wind vrij spel heeft, werden
hersteld. Een prima zaak voor onder
meer heivlinder, harkwesp, bastaardzandloopkever en planten als kleverige
reigersbek en zanddoddegras.

Langs de plassen en kanalen mag je
uiteraard ook tal van water- en waadvogels verwachten. In de nazomer
strijken duizenden trekvogels neer in
het duinstruweel, om te rusten en om
zich tegoed te doen aan de overdaad
aan rijpe duindoornbessen en vruchten van andere besdragende struiken.
Vooral lijsterachtigen als kramsvogel
en koperwiek komen hier bunkeren en
aansterken voor de grote trek naar het
zuiden, het struikgewas wemelt dan
ook van kleinere zangvogels.

STRUINEN MET ZICHT OP ZEE
De slingerende wandelpaden door de
eiken-berkenbossen, struwelen, duingraslanden en duinen liggen er bijzonder uitnodigend bij. Je kan hier heerlijk
struinen met zicht op zee. In bossen,
struwelen en op open plaatsen hoor je
misschien wel nachtegaal, sprinkhaanzanger, boompieper, boomleeuwerik,
goudvink, kruisbek of boomkruiper.
Het zijn maar enkele van 130 vogelsoorten die in Oranjezon voorkomen,
waarvan 60 broedend.

Vergeet niet om af en toe ook een
blik te werpen op de vegetatie naast
het wandelpad. Je vindt er beslist koningskaars, glad parelzaad, reigersbek,
duinviooltje, muizenoortje, driedistel,
kleine leeuwentand en tal van mossen
zoals rendiermos. Ook paddenstoelen
en vlinders zijn goed vertegenwoordigd in Oranjezon. De paarden, pony’s,
reeën en damherten maken de beleving compleet! Vergeet ook de fraaie
kijktoren niet! L

Knopsprietje
Foto: Nico van Kappel

Zandtulpje
Foto: Martine Decoussemaeker

Vos in duinvallei
Foto: Jeroen Stel
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Op stap!

Oranjezon

START
Koningin Emmaweg 22, NL-4354 Vrouwenpolder. Je vindt de ingang op het einde van de
doodlopende weg, waar je eveneens Camping en Uitspanning Oranjezon vindt. Aan het
begin van de doodlopende straat kan je aan de rechterkant parkeren (betalend).

AFSTANDEN
•
•
•
•
•

3 km – oranje – Torenroute
4 km – rood – Aardkundige route
5 km – groen – Bosroute
5 km – paars - Oostroute
7 km – blauw - Westroute

TOEGANKELIJKHEID
De toegang tot het gebied is betalend (1 euro per persoon), maar op vertoon van
donateurspas gratis voor donateurs van Het Zeeuwse Landschap of de andere
provinciale landschapsstichtingen in Nederland. Stevige wandelschoenen volstaan. Sommige bredere en semiverharde paden zijn geschikt voor kinderwagens
met grote wielen. Honden zijn niet toegelaten, zelfs niet aangelijnd.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
De meeste paden zijn moeilijk of helemaal niet toegankelijk voor rolstoelen.

CONTACT EN MEER INFO
Stichting Het Zeeuwse Landschap, +31(0)113 56 91 10, info@hetzeeuwselandschap.nl,
www.hetzeeuwselandschap.nl

Duinvallei met
moeraswespenorchissen
Foto: Nico van Kappel
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De natuur in!
Panorama op Mechelse Heide
Foto: Silia Cuijpers

Bloeiende struikheide
Foto: Inge Vanuytsel

Edelhert in Weerterbos
Foto: Ilse Jacobs

Meer info:
activiteiten@landschapvzw.be of
+32(0)495-32 53 30.
Inschrijven voor activiteiten –
waar dat is aangegeven – doe je
bij voorkeur per e-mail. Wie niet
over internet beschikt, mag bellen naar het nummer hierboven.
Kijk regelmatig op:
www.landschapvzw.be/activiteiten
en www.facebook.com/landschapvzw;
als activiteiten vol geraken, verschijnen daar soms bijkomende data.
Vaak worden er ook nog nieuwe, bijkomende activiteiten gepland. Onze
talloze fotografie-activiteiten worden uitsluitend op de website aangekondigd.
Gewone geleide wandelingen:
Gratis voor leden. Niet-leden betalen 2,50 euro per persoon of 5 euro
per gezin. Inschrijven niet nodig,
tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Speciale activiteiten:
Korting voor leden. Inschrijven is
een must.

ZATERDAGEN 26 AUGUSTUS
EN 2 & 16 SEPTEMBER
DASSEN IN DE HOGE ARDENNEN
Vanaf eind augustus kan je opnieuw
dassen van dichtbij observeren vanuit
onze speciale kijkhut op het Plateau
des Tailles. Een unieke belevenis! Je ziet
de dassen als ze hun burcht verlaten en
op jacht vertrekken. Doorgaans laten
ze zich langere tijd bewonderen. Wie
wil deelnemen, moet de discipline kunnen opbrengen om urenlang muisstil
te zitten. Daarom is deze activiteit niet
geschikt voor jonge kinderen.
Afspraak: rond 18u in de buurt van
Baraque de Fraiture, vlakbij afrit 50 op
de E25 Luik-Neufchâteau. De exacte afspraakplaats wordt meegedeeld aan de
ingeschreven deelnemers. Einde rond
22u30.
Deelname: 20 euro p.p. voor leden, 25 euro
p.p. voor niet-leden. Max. 12 deelnemers.
Inschrijven via dassen@landschapvzw.be.

ZONDAG 27 AUGUSTUS

bekende Maasmechelen Village. Wij
brengen je weg naar één van de droppingpunten, die overeenkomen met
wandelafstanden van 9, 12, 18, 21,
24, 27, 29 of 32 km. Door de beschikbaarheid van de pendelbus en het feit
dat we Connecterra langs een achteringang kunnen en mogen betreden, is
deze tocht ronduit uniek en alleen op
27 augustus te lopen. Grijp dus deze
buitenkans!
Afspraak: Toerisme Maasmechelen, Zetellaan 35, BE-3630 Maasmechelen om
8u30, 9u30, 10u30 of 11u30. Einde vóór
zonsondergang…
Deelname: 8 euro p.p. voor leden, 10 euro
p.p. voor niet-leden, kinderen -12jaar gratis. Vooraf inschrijven via een mail naar
oversteek@landschapvzw.be, waarin je
een aantal gegevens over jouw deelname
moet vermelden. Lees de uitgebreide
aankondiging op de website en vermeld
zeker alle gevraagde gegevens!

ZONDAGEN 27 AUGUSTUS
EN 10 & 24 SEPTEMBER

DE GROTE OVERSTEEK VAN DE HOGE
KEMPEN

KANOTOCHT OP DE TUNGELROYSE BEEK

Vandaag doen we De Grote Oversteek
van het Nationaal Park Hoge Kempen
in Belgisch Limburg. De tocht voert je
door oogverblindend mooie natuurgebieden zoals de Ziepbeekvallei, de Kikbeekbron en de Mechelse Heide. Op 27
augustus staat de heide volop in bloei!
Je wandelt door een adembenemend
mooi landschap op de steilrand van
het Kempens Plateau. Het parcours is
golvend en zit vol fantastische vergezichten. De aankomst belooft letterlijk
een hoogtepunt te worden: vanop de
terrils van Connecterra, omgeven door
enorme waterplassen, kan je het hele
parcours bekijken dat je hebt afgelegd.
Onze pendelbus vertrekt op de parking
bij de toeristische dienst van Maasmechelen, vlakbij Connecterra en het

Deze zomer plannen we nog drie kanosafari’s over de middenloop van de
Tungelroyse Beek in Nederlands Limburg. Vanuit de kano heb je een totaal andere kijk op de omgeving. We
komen talloze knaag- en loopsporen
van bevers tegen. Langs het traject leven meerdere beverfamilies in heuse
burchten.
De excursie begint met een korte kanoinstructie. Vervolgens peddelen we
onze ervaren gids achterna. Onderweg
krijg je uitleg over de ecologie van
planten en dieren en de ontwikkeling
van een klimaatbuffer. In natte tijden
wordt hier water vastgehouden om
overstromingen tegen te gaan. Op de
website vind je een meer uitgebreide
uiteenzetting over deze activiteit.
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Afspraak: om 11u bij uitrit Kelpen-Oler
langs de A2/E25 Eindhoven-Maastricht.
Einde rond 15u.
Deelname: 30 euro p.p. voor leden, 35
euro p.p. voor niet-leden. Inschrijven
via activiteiten@landschapvzw.be.
Ter info: op zondag 1 oktober kan je deelnemen aan een volledige dagtocht per
kano op de bovenloop van de Tungelroyse beek. Zie de activiteitenkalender op de
website.

ZATERDAGEN 23 EN 30 SEPTEMBER
HERTENBRONST IN WEERTERBOS
Beleef de hertenbronst tegen het
prachtige decor van het Weerterbos
in de regio Eindhoven. Vanaf half september gaan mannelijke edelherten
‘burlen’ en gevechten houden om de
hindes te imponeren. Zo willen ze het
alleenrecht op de voortplanting opei-

sen. Vanop de fraaie uitkijktoren hebben we een mooi uitzicht op het strijdtoneel. Tijdens de namiddagwandeling
verkennen we het hele natuurgebied
en zien we zo goed als zeker al edelherten; ‘s avonds maken we een iets kortere wandeling met extra focus op de
bronst en het geburl. Wie op de middag
deelneemt aan de geleide wandeling,
kan nadien terecht in de taverne en
eventueel later op de avond op eigen
initiatief nog even het gebied intrekken; je kent dan al de weg...
Afspraak: om 12u (einde om 16u) of
om 16u30 (einde om 20u) aan tavernerestaurant Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, NL-6031 LE Nederweert.
Deelname: 5 euro p.p. of 10 euro per gezin (per excursie!) voor leden. Niet-leden
betalen een toeslag van 2,50 euro per
persoon of 5 euro per gezin. Inschrijven
via activiteiten@landschapvzw.be.
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Lowland Photo Festival
9 & 10 december in Antwerpen

© Marc Costermans

© Floris Smeets

© Johan van der Wielen

© Loes Belovics

Lezingen van nationale en
internationale topfotografen
Grote fotografiebeurs
Exposities natuurfotografie

Weekend 9 & 10 december 2017
Kinepolis Antwerpen
www.landschapvzw.be/lowland

Wild van natuur

