Halsteren

(2)

Langs forten en waterlinie
Deze route voert van Fort de Roovere door Landgoed Buitenlust en Vrederust naar Fort Pinsen en
terug langs de Waterlinie.Het scheelde maar weinig of de West Brabantse Waterlinie was weg.
Vergaan, verbrokkeld, overwoekerd door gras en struiken. Maar sinds 2010 worden de forten en
vestingwerken gerestaureerd. Nu herrijst de geschiedenis hier, in al haar glorie. De West Brabantse
Waterlinie is onderdeel van de Zuiderwaterlinie.
Afstand:5.9 KM

Algemene informatie
Locatie:
Parkeerplaats Fort de Rovere
Ligneweg
4661
Halsteren
Noord-Brabant
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1 Start
Steek de Ligneweg over naar Fort de Roovere.

2 Infobord 'Fort de Roovere'
Fort de Roovere is een locatie met een rijke geschiedenis, waarover je op dit bord en op de website
van de 'Zuiderwaterlinie' informatie kunt vinden. Loop verder over de Mw Ans van den Berg brug
naar 'De Schaft'.

3 Lunchroom en Informatiecentrum 'De Schaft'
De Schaft is behalve lunchroom ook een informatiecentrum over de Pompejus toren, Fort de
Roovere en De Waterlinie in Halsteren. Zie Facebookpagina De Schaft

4 Uitzichttoren 'Pompejus'
Bovenop de Pompejus toren heb je een wijds uitzicht over Fort de Roovere, Buitenlust, Bergen op
Zoom, Halsteren en het Halsters Laag.

5 Mozesbrug
Loop door het water zonder nat te worden. Op ooghoogte kun je getuige zijn van wat er zoal leeft in
het water. Neem er even de tijd voor.?Een belangrijk onderdeel van de restauraties in dit gebied is
de verhoging van het grondwaterpeil. Daardoor komen soorten terug die hier van nature
thuishoren. In diverse poelen zitten hier alpenwatersalamander en vinpootsalamander. Ook voor
plantensoorten, insecten en (water)vogels is een hoger grondwaterpeil een belangrijke voorwaarde
om te overleven. Het houdt allemaal verband met elkaar.

6 De Ster
Je komt hier op de buitenschans, 'De ster van Eggers'. Ga rechtsaf langs de gracht verder.

7 Volg 'De Ster'
Ga linksaf om het pad langs de buitenrand en de gracht van dit verdedigingswerk te volgen.

8 Splitsing
Bij de splitsing links aanhouden.

9 Bovenlangs
Ga linksaf en volg het pad bovenlangs tot aan de Schansbaan. De gracht loopt aan de rechterzijde
mee langs de schans.

10 Kapot en vermolmd
Het lijkt soms wat rommelig, maar dode bomen en takken zorgen juist voor meer leven in het bos.
In houtwallen verschuilen zich kleine dieren en in dode bomen komen insecten voor die weer een
lekkernij zijn voor spechten. In de natuur is elke fase van de kringloop belangrijk om het ecosysteem
in stand te houden.

11 Om de gracht
Ga naar beneden en rechtsaf om de gracht en weer rechtsaf het bospad op.

12 Landgoed Buitenlust
Je loopt nu het Landgoed Buitenlust binnen.? Dit Landgoed is tegenwoordig in eigendom van?
Brabants Landschap.?Als het rustig is kun je hier best eens verrast worden door een overstekend
ree.

13 Zichtlijn en vlinders
Op landgoed Buitenlust kun je in de zomer de kleine vuurvlinder (Licaena phlaeas) en de
phegeavlinder (Amata phegea) tegenkomen. De phegeavlinder hoort bij de nachtvlinders, maar is
overdag actief. Liefst in de luwte boven de bloeiende braamstruiken. Vanuit historisch oogpunt zijn
er vanaf de Ster van Eggers enkele zichtlijnen gemaakt. Omdat de zon hier tussendoor kan schijnen
werkt dit gunstig voor soorten die van zonnige windarme locaties houden.

14 Viersprong
Ga op de viersprong linksaf.

15 Graf van Johanna
Hier links van de kruising is het graf (1864), omgeven door een hekwerkje, van Johanna Louise van
der Putte. Zij was de toenmalige eigenaresse van het Landgoed Buitenlust. Keer terug naar de
kruising en ga verder in zuidelijke richting (bord Buitenlust) naar de boerderij.

16 Zorgboerderij en boerderijwinkel Den Hof
Hier links, rustig in het bos gelegen, biedt het terras van deze zorgboerderij een leuke gelegenheid
om te pauzeren. Meer info en openingstijden kunt u vinden op de website van Boerderijwinkel Den
Hof.

17 Vervolg Buitenlust
Volg vanaf de boerderij de weg in zuidelijke richting. Vanuit het bos hiernaast roept vaak een
holenduif.

18 Scherpe afslag
Ga op de splitsing scherp rechtsaf.

19 Vrederust
Je verlaat nu het Landgoed Buitenlust en betreed het terrein van Landgoed Vrederust. Ga linksaf de
Hoofdlaan op.

20 Rotonde
Neem bij de rotonde de derde afslag (rechtdoor) en vervolg op de Hoofdlaan.

21 Reigerlaan
Ga linksaf de Reigerlaan op en volg deze om Landgoed Vrederust te verlaten.

22 Buitenom (zonder hond)
Ga hier rechtsaf door het klaphekje om de mooie buitenschans van Fort Pinsen te bewandelen.
Bovenlangs via de trap of onderlangs direct langs het water. [ Honden zijn hier echter niet
toegestaan! Iets verderop is een tweede mogelijkheid. ]

23 Binnendoor
Ga hier rechtsaf de (onverharde) Ernst Casimirweg op.

24 Fort Pinsen
Links van de Ernst Casimirweg kun je nog duidelijk de contouren zien van het voormalig Fort Pinsen.
Ook zijn hier zomers vlinders te zien, zoals het bont zandoogje?(Pararge aegeria) en het landkaartje
(Araschnia levana).

25 Weg vermijden
Ga hier rechtsaf om de onoverzichtelijke bocht in de Ligneweg te vermijden.

26 Aansluiten
Sluit, na het klaphek, bij 'Opstapje' weer aan op de hoofdroute. [ Let Op! Als je bovenlangs gelopen
bent volgt een steile trap met een grote afstap aan het einde. ]

27 Opstapje
Vervolg via dit steile opstapje door het kleine bosperceel.

28 Uitzicht op de Waterlinie
Hier kun je het gebied van de waterlinie overzien. Op het grasperceel op de voorgrond foerageren
vaak ganzen.

29 Stukje Ligneweg
Ga beneden rechtsaf langs de Ligneweg richting het ﬁetspad.

30 Waterlinie
Ga hier rechts de aarden wal op en volg deze helemaal langs de Waterlinie. In de zomer vliegen
langs deze wal veel vlinders, zoals bijv. Icarusblauwtje en Oranjetipje.

31 Witte abeel
Tijdens de herstructurering van De West-Brabantse Waterlinie vanaf 2010 zijn veel bomen langs
deze route gerooid om meer zicht op het historisch landschap terug te krijgen en om deze aarden
wal te reconstrueren. Gelukkig zijn deze drie prachtige exemplaren van de witte abeel (Populus Alba)
dit lot bespaard gebleven.?De abeel is te herkennen aan de zilvergroene bladeren en de ruitvormige
lenticellen op de stam.

32 Uitzicht op de Waterlinie
Kijk nog eens even achterom over de Waterlinie. Bij een inundatie in vroegere oorlogen liep dit
gebied helemaal onder. Nu loopt in droge zomers het waterpeil ﬂink terug en in de winter vult het
weer aan.

33 Wilgen
Wilgen, zoals deze schietwilgen (Salix Alba), bloeien al vroeg in het voorjaar. Ze bestuiven elkaar via
de wind. Toch worden ze ook veel bezocht door wilde bijen en hommels, juist omdat ze zo vroeg
bloeien. De schietwilg wordt ook veel ingezet als knotboom. De wortels verstevigen de oevers van
watergangen en in de holtes van oude knotwilgen kunnen kunnen vogels broeden.

34 Reigerkolonie
Al vele jaren broeden hier dichtbij blauwe reigers. Vandaar dat je er vaak meerdere langs de
waterlinie kunt zien. Ook komt hier regelmatig een grote zilverreiger.

35 Neer en op
Steek hier het straatje (?t Wasven) over en ga verder op de wal langs de Waterlinie.

36 Eenden
In het water hier rechts zwemmen in de winter veel wilde eenden en kuifeenden. In het vroege
voorjaar zie je er steeds meer krakeenden zwemmen. Ook de slobeend?kan zich hier laten zien.

37 Fietspad
Verlaat hier de wal en volg het ﬁetspad voor het laatste deel van de route.

38 Finish
Je bent weer terug bij de parkeerplaats. Wij hopen dat je van deze wandeling hebt genoten.Naast
het ontwikkelen van wandelroutes organiseren de vrijwilligers van IVN diverse andere
natuuractiviteiten, zoals: natuurexcursies, cursussen, workshops, kinderactiviteiten, en meer. Zie
voor meer informatie de website van IVN landelijk en/of IVN Groene Zoom voor de plaatselijke
afdeling.Steun IVN en help ons jong en oud te laten beleven hoe leuk, gezond ?n belangrijk natuur is.

