Brabants Landschap
op de Brabantse Wal

De volledige folder is te verkrijgen bij:
Start- en eindpunt Bezoekerscentrum De Kraaijenberg
Adres Fianestraat 21, Bergen op Zoom
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Start- en eindpunt Orangerie Mattemburgh
Adres Antwerpsestraatweg 181, Hoogerheide
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Van de bijna 18.000 hectare (= 180 km2) die Brabants
Landschap verspreid over de provincie beheert, ligt
dik 3.000 hectare (30 km2) op en aan de voet van de
Brabantse Wal: een kostbaar bezit, vanuit zowel cultuur- als natuurhistorisch oogpunt. In tegenstelling
tot wat wel eens gedacht wordt, zijn beide, natuur
en cultuur, Brabants Landschap even dierbaar. Het
Markiezaatsmeer is één van de vogelrijkste gebieden
van Nederland en de stijltuin van Mattemburgh wordt
gerekend tot de vijf belangrijkste van ons land.

$ Uit het hele land en misschien nog wel meer uit
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België (Antwerpen) kwamen in de jaren ’30 badgasten
om ’s zomers verkoeling te zoeken in ‘Zeebad De
Duintjes’, tot 30.000 per seizoen. In de jaren ’50 stierf
de strandrecreatie een stille dood mede door WOII.
Alles werd opgeruimd en zie, de natuur herwon haar
plek. En hoe! De Duintjes vormen nu een van de floristische parels van Brabant, met zeldzaamheden die alleen hier voorkomen, zoals stippelzegge en gestreepte
klaver. Een kenmerkende vlinder is het bruin blauwtje.
Het heuvelige gebied met zijn bremstruwelen en wijdvertakte solitaire eiken geeft je het gevoel op vakantie te
zijn in een heel ander deel van Europa.
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Lindonk, zo fraai gelegen boven op de Brabantse
Wal, is als landgoed véél ouder dan Mattemburgh. Al
in 1533 wordt melding gemaakt van de hoeve ‘Groot
Lindonk’. De naam is te herleiden van ‘linde(s)’ op
een ‘donk’, welk laatste woord ‘natuurlijke verhoging’
betekent. Het gebied is doorsneden door holle wegen
- uniek voor Brabant! - en geeft u een spectaculair uitzicht over het platte polderland.
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Het Markiezaatsmeer
Eeuwenlang lagen er aan de voet van de Brabantse
Wal schorren en slikken, die via de Oosterschelde
in direct contact stonden met de zee. De aanleg van
het Schelde-Rijnkanaal in 1984 maakte hieraan een
einde. Een gebied van 6 bij 4 km werd afgesloten van
de Oosterschelde en veranderde geleidelijk in een
zoetwatermoeras. Het ontwikkelde zich tot een ‘wetland’ van internationale allure. Naast de lepelaar - het
paradepaardje van dit vogelrijke gebied - broeden er
nog zo’n 125 vogelsoorten. Deze rijkdom is te danken
aan de grote afwisseling in landschapstypen: van open
water via (riet)moeras, grasland en struweel naar bos.
Runderen en IJslandse paarden zorgen er bovendien
met hun vraat en tred voor dat het gebied niet helemaal dichtgroeit.

Legenda
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Parkeerplaats
Bezoekerscentrum
De Kraaijenberg
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Orangerie Mattemburgh
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Blaffert

^ Vanuit het Dal van de Blaffert heb je vrij zicht
Landgoed
Mattemburgh

Wandelroutes
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Wandelroute 7,5 km
Wandelroute 4,2 km
Wandelroute 10 km
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op ‘het Scheld’, de voormalige Oosterschelde, nu het
Markiezaatsmeer. Omdat het beekje door de enorme
grondwateronttrekking op de Brabantse Wal vervallen
was tot niet veel meer dan een droge greppel, heeft
Brabants Landschap er enkele jaren geleden aan ‘natuurontwikkeling’ gedaan. Er zijn drempels aangebracht
om het afstromende water langer vast te houden.

& Vanaf de Vossenweg voert de Dubbele Dreef,

Wandelroute 0,8 km
Wandelroute 1,5 km
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twee parallel lopende dreven beplant met oude
beuken. Op weinig plaatsen in Brabant staan ze er
dankzij de vruchtbare bodem zo florissant bij als hier.
Waarschijnlijk halen ze de maximale leeftijd van 200 à
300 jaar wel.

