Wouwse plantage
22 april – 29 april 2017
Beschrijving
Op de grens met België ligt Landgoed Ottermeer en het Natuurkampeerterrein Ottermeerhoeve,
dichtbij de Wouwse Plantage (5 km) en bij Grenspark Kalmthoutse Heide (6 km). Het is een
kindvriendelijke camping waar vanuit je zo het Ottermeerbos met 10 ha prachtige natuur en
vennetjes inwandelt.
Omdat zich te weinig deelnemers hadden aangemeld is deze kampeervakantie niet doorgegaan. Wel
is Piet Hollander toch nog naar de camping gegaan. Zijn impressies zijn verwerkt in dit korte verslag.
Het was nog erg koud in die periode: gemiddeld 3 – 10oC. ’s Morgens dus 3oC en het leek in de wasen toiletruimte nog wel kouder dan daar buiten.
Het Landgoed ligt op 50 m van de grens. Er ligt wel een fietspad in de weidse omgeving dat aansluit
zowel het fietsnetwerk van Brabant als op dat van België.
Excursies:
 West Essen, Eenenburg=Nispen: De Zoom ontspringt aan de noordkant van de Kalmthoutse
Heide en stroomt ten westen van Essen naar de Nederlandse grens en vandaar naar Bergen op
Zoom. Daar ligt ook het ven De Zeezuiper.
 Bezoekerscentrum Kraaijenberg is zondagmiddag en in de zomer woensdagmiddag open.
 Landgoed Mattemburgh: met een mooi park gelegen naast de A4 naar Antwerpen.
Weinig fietspaden of niet te fietsen op de Kalmthoutse heide.
Ik heb een middag besteed om arboretum te vinden van Kalmthout. Andere dag opnieuw gegaan Het
is een dagvullend programma vanwege de aanwezigheid van een zogenaamd levend fossiel (een
biologische soort, die als enige levende vertegenwoordiger geldt van een verder uitgestorven soort):
in 1994 ontdekt in Amerika en nu ook aanwezig in Kalmthout, de Wollemia.nobilis.
Verder gezien:
Bevroren Vleugelnoot peren, Salamonszegel, Scilla, Springbalsemien, Dalkruid, Rhodos bosaardbei,
Karmozijnbes, Brem, Pinksterbloem, Bevernel, Duizendblad, Zenegroen, Gamander,
Kruipboterbloem, Bosbes.
Diverse mezen, Heggemus, Kauw, Ooievaar, Kraanvogels, Zwarte zwanen, Lepelaars.
Mattemburgh: Dennen met 3-4-5 naalden, groene kikker, bruine kikker.
Ottermeerplas: veel kikkervisjes, Doorwaskervel (Smyrnium perfoliatum), Artisjok.
Kruidentuin: Brug van vuursteen
Geologie
Omgeving Ossendrecht
In het westen van Noord-Brabant, in de omgeving van Ossendrecht, vinden we een opvallend
landschap: de Brabantse Wal. Bijzonder onderdeel van dit landschap vormt de zogenaamde steilrand,
zo bijzonder dat het de status heeft van aardkundig monument. De steilrand vormt de abrupte

scheiding tussen de hooggelegen Brabantse Pleistocene zandgronden aan de oostkant en het
laaggelegen Holocene zeekleigebied van de Schelde in het westen.
De Brabantse Wal kent een gevarieerd landschap. Het gebied is gevormd door uiteenlopende
geologische processen zoals riviererosie, duinvorming door poolwinden en afzettingen in estuaria. De
steilrand zelf is ontstaan door het afschuren van het hogere Brabantse zandland door de Schelde.
Vanwege de bijzondere natuurwaarden is de Brabantse Wal aangewezen als Natura 2000-gebied.
Ook interessant de groeve Boudewijn, die helaas niet vrij toegankelijk is.
De Groeve geeft een zeer compleet overzicht van de geologie van het hoge deel van westelijk NoordBrabant. In deze groeve komen geologisch zeer oude en zeer jonge afzettingen voor, gescheiden
door een erosiefase.
Aan de basis komen witte zanden met ingeschakelde kleilagen voor, die horen bij de Formatie van
Waalre (Tegelen) en die ongeveer 1.5 tot 2.0 miljoen jaar geleden zijn afgezet tijdens het VroegPleistoceen. De zanden en kleilagen zijn gevormd in een estuarien getijdengebied tijdens een warme
periode (Tiglien) met een hoge zeespiegelstand toen een groot deel van Nederland nog bedekt was
door de zee.
Kinderen, die ook op de camping waren, vonden de camping reuze leuk.
Advies: Wat later in het seizoen, als het warmer is, is er waarschijnlijk veel meer te zien.
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