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Bezoekerscentrum de Kraaijenberg

Uw jaarkaart is geld waard!

Fianestraat 21

Vraag binnen naar uw

Bergen op Zoom

beschermersvoordeel.

natuur dichtbij huis

Markiezaat

Brabants Landschap

De aanleg van het Schelde-Rijnkanaal in 1984 sloot een gebied van 6 bij 4
km af van de Oosterschelde, hierdoor veranderde het geleidelijk in een
zoetwatermoeras: het Markiezaat. Het ontwikkelde zich tot een ‘wetland’
van internationale allure, waar tegenwoordig zo’n 125 vogelsoorten
broeden. In het bezoekerscentrum De Kraaijenberg komt het
Markiezaat tot leven. Hier vindt u informatie over de vogelrijkdom
van het gebied. Ervaar de ‘BeleveNissen’ en ontdek wat je tijdens een
wandeling allemaal kunt tegenkomen.

Meer weten over
Bezoekerscentrum
De Kraaijenberg?
Scan de QR-code.

Lepelaar
Vanaf de uitkijktoren hebt u een prachtig uitzicht over het
Markiezaatsmeer met midden daarin de ‘Spuitkop’. Op dit eiland
broeden niet alleen honderden meeuwen, maar is ook een grote
kolonie lepelaars gevestigd, het paradepaardje van dit gebied.
Konijn
Tot ongeveer 30 jaar geleden lag hier nog een kust met
schorren en duintjes. Daar horen nu eenmaal konijnen bij en die zijn na
de afsluiting van de Oosterschelde blijven zitten. Met hun graafwerk
voorzien ze zichzelf niet alleen van holen maar leveren ze ook
het kiembed voor tal van plantensoorten.
Vos
De vele vossen in en rond het Markiezaat houden niet alleen de
konijnen in toom, maar eten vooral hun buikje rond aan zieke en
dode watervogels. ‘s Winters kleuren hun drollen blauw van de
schildjes van de mestkever.
Moeraswespenorchis
Lopend over het pad naar de vogelkijkhut kun je er in juli en augustus niet
langs kijken: prachtig bloeiende moeraswespenorchissen die wel een
halve meter hoog kunnen worden. Via een netwerk van wortelstokken
zijn ze met elkaar verbonden. Ook andere bijzondere flora gedijen goed
in het Markiezaat.

Word beschermer!
Steun ook de Natuur ‘dichtbij huis’ en word beschermer voor slechts €15,- per jaar.
U steunt er de Brabantse natuur mee én geniet zelf ook van vele voordelen.
www.brabantslandschap.nl
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