Natuurgebied in de regio
De Maatjens
Staatsbosbeheer
Algemeen
Eigendom van Staatsbosbeheer.
In de jaren 70 werd dit gebied ernstig bedreigd door
water onttrekking door de PIDPA het Belgische
waterwinbedrijf. Een Belgisch Nederlandse actiegroep
heeft dit uiteindelijk kunnen voorkomen.

De natte hooilanden worden elk jaar gemaaid.
In 2008 heeft SBB de lus in het gebied (zie de kaart)
helemaal laten opschonen en van houtopstanden
ontdaan. Steeds meer weilanden worden van de
voedselrijke laag ontdaan en worden vernat.
Mogelijkheden
Het gebied is niet overal vrij toegankelijk. Alleen over de
paden die buiten om het gebied liggen. Met wat kunst en
vliegwerk kun je wel om het gebied heen lopen en je hebt
dan een heel goed beeld van alle biotopen van het
gebied. Ongeveer 5 a 6 km.
Kijk op de website voor de exacte route.

Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken 43-57-55 en 49-17-15.

De Maatjes ligt ten zuidoosten van Nieuwmoer op de
grens van België en Nederland. Het grootste deel van de
Maatjes ligt aan de Nederlandse kant van de grens.
Vanuit Breda bereikbaar door de oude weg naar
Brasschaat te nemen via Rijsbergen en Zundert.
Sla bij de Brandweerkazerne in Zundert rechtsaf richting
Achtmaal. Rij door Achtmaal richting Nieuwmoer. In
Nieuwmoer nemen we linksaf de Maatjesstraat.
Eenvoudiger kan het toch niet. Bij een T splitsing gaan we
rechtsaf de Vissersstraat in. Op de 1e kruising links de
Riethoek in en hier bij een bankje het 1 e zandpad links.
Parkeer hier de auto.
Beschrijving
De Maatjes is een van de grootste rietmoerassen van West
Brabant. De Maatjes is een grensoverschrijdend
natuurgebied met afwisselend rietvelden en vochtige
weilanden.
Hier en daar bevinden er zich kleine
broekbosjes en visvijvers. Het grootste gedeelte van het
rietveld (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 wetenschappelijk waarde, de aan
Nederland palende weilanden hebben de bestemming
natuurgebied. De rest is landbouwgebied met ecologische
waarde.
Bovendien ligt het hele gebied in een
vogelrichtlijngebied. Het beleid van SBB is er op gericht
om het gebied zo open mogelijk te houden. Elk jaar wordt
een deel van de rietvelden gemaaid. Dit om er voor te
zorgen dat er een variatie blijft van oud en jong riet en er
tevens voor te zorgen dat het gebied niet verruigt. De
knotwilgen in en langs het gebied worden regelmatig
geknot. De houtopstanden van wilg worden regelmatig
afgezet om verruiging te voorkomen.

Wat is er o.a. te zien:
Lente/Zomer
Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Bruine Kiekendief, Roerdomp,
Zomertaling, Scholekster, Tureluur, Kievit, Blauwborst,
Kleine karekiet, Rietzanger, Snor, Zwartkop, Tuinfluiter,
Spotvogel, Fitis, Tjiftjaf, Rietgors.

Canadase Gans

(Cor Huijgens)

Herfst/Winter
Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Wulp, Wintertaling,
Watersnip, Scholekster, Kievit, Canadese Gans, Gruwe
Gans, Nijlgans.

Jan Benoist

Zie www.westbrabantsevwg.nl
voor meer informatie en foto’s.

