Wandelpad De Maatjes

vertrek en aankomst:
visvijver De Maatjes, Nieuwmoer-Kalmthout
afstand: 5 km
signalisatie: wandelknooppunten Kempense Heide
86 – 17 – 38 – 36 – 37 – 38 – 17 - 86
bemerking: Het pad loopt voor een groot deel door een
natuurreservaat en over onverharde wegen. Respecteer de
regels van het gebied. Het terrein heeft veelal een vochtige
ondergrond. Pas uw schoeisel aan. Honden aan de leiband.
bereikbaarheid:
- met de fiets
- met de bus: lijn 67, halte kerk Nieuwmoer
- met de wagen: parking aan de Maatjes
karakter van de wandeling: Dit wandelpad situeert zich in
het noordoosten van Kalmthout. Het leidt u door het
natuurreservaat De Maatjes. De Maatjes (Matjens in
Nederland) strekken zich uit over Nieuwmoer en AchtmaalZundert. Het natuurgebied bestaat uit rietvelden,
broekbosjes en natte weilanden en trekt vooral veel vogels
aan.

Achtergrondinformatie over De Maatjes

Het grootste deel van het
rietveldengebied (ongeveer 50
ha) ligt in Nederland. In
Vlaanderen telt het gebied bijna
8 ha. Het gebied heeft
verschillende bestemmingen op
het gewestplan. Het rietveld
met omliggende weilanden
heeft de bestemming van
natuurgebied met wetenschappelijke waarde, de aan
Nederland palende weilanden hebben de bestemming
natuurgebied. De overige gronden zijn landbouwgebied met
ecologische waarde. Bovendien ligt het hele terrein in een
vogelrichtlijngebied.
Sinds 1992 is de Vlaamse Gemeenschap begonnen met
percelen in het Belgische deel aan te kopen. Zo zijn er tot
1995 reeds 67 ha aangekocht. De gronden worden beheerd
door Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse
Overheid. Het beheer is gericht op het behoud en de
bevordering van het weide- en rietvogelbestand. Voor de
weilanden wordt een maaibeheer met nabegrazing
toegepast i.s.m. de omliggende landbouwers. Natuurlijk
wordt hierbij ook bijzondere aandacht gegeven aan het
botanisch beheer. In Nederland zijn de gronden van
Staatsbosbeheer, die eveneens streeft naar het behoud van
het rietbiotoop.
Vooral in het voorjaar trekt het gebied veel weidevogels
aan. Honderden grutto's, wulpen, scholeksters en kievitten
zijn er te bewonderen, evenals zomertaling en slobeend. Als
broedvogels vermelden we naast de verschillende
eendensoorten ook blauwborst (zie foto), rietgors,
nachtegaal, grasmus en kleine karekiet. De bruine
kiekendief komt er heel het jaar voor, terwijl in de winter
de blauwe kiekendief weer de aandacht trekt.

Info
- Beheer natuurreservaat De Maatjes België: ANB
- Beheer natuurreservaat De Matjens Nederland:
Staatsbosbeheer, tel (0031) (0)622 41 58 21.
- Wandelingen met gids: Dienst Toerisme Kalmthout,
tel. (0032) (0)3 666 61 01, toerisme@kalmthout.be,
www.kalmthout.be/toerisme
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