Natuurgebied

Oranjezon
Oranjezon is een gevarieerd natuurgebied. Het bestaat uit
duinen, duingrasland, struwelen, loofbos en naaldbos.
Het is 400 hectare groot en maakt onderdeel uit van
natuurmonument ‘De Manteling van Walcheren’.
Oranjezon is ontstaan tussen 1200 en 1700 en behoort
daarmee tot de zogenaamde jonge duinen.
Uit Oranjezon is bijna 100 jaar drinkwater onttrokken.
Eerst voor de Middelburgse bevolking, later ook voor
delen van het Walcherse platteland. De kanalen die door

www.hetzeeuwselandschap.nl
dit gebied lopen, herinneren ons aan deze drinkwatervoorziening. Vanaf 1995 kan er in geval van calamiteit nog
drinkwater gewonnen worden. Oranjezon is eigendom van
Delta N.V. die het in beheer gegeven heeft aan Het Zeeuwse Landschap.
In Oranjezon komen vele soorten planten en dieren voor.
Er leeft een populatie reeën en damherten. Doordat zij zich
graag tegoed doen aan jonge struikjes van bijvoorbeeld de
vogelkers en eiken leveren ze een bijdrage aan het open

houden van het gebied. Ook andere dieren, zoals pony’s,
worden hiervoor ingezet. Zonder hun bijdrage zou
Oranjezon dicht groeien tot een bos. Juist in de open
duinlandschappen komen unieke planten voor, zoals de
orchidee en de parnassia. De planten trekken op hun beurt
vele insecten waaronder vlinders aan.
Voor vogels doet Oranjezon dienst als broedgebied, overwinteringgebied of pleisterplaats bij de trek.
Er zijn ca. 130 verschillende soorten vogels waargenomen,
waarvan er 65 in het gebied broeden.

Het naaldbos, dat is ingeplant om verstuiving van de kanalen te voorkomen,
wordt langzamerhand omgevormd tot
duinvallei

De roodborsttapuit zit vaak in de top
van een struik en maakt een
zenuwachtig tikkend geluid

De bessen van de duindoorn zitten vol
vitamine C en zijn geliefd bij vogels
zoals de kramsvogel

De rups van de Sint Jacobsvlinder
leeft uitsluitend op de duinplant
Jakobskruiskruid
U staat hier
Uitkijktoren

Toegang
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Vooral in de ochtend- en avondschemer is er kans op een ontmoeting met
een damhert

Routes

Het gebied is toegankelijk voor
wandelaars tussen zonsopkomst en
zonsondergang, uitsluitend op de
gemarkeerde paden.
Honden zijn niet toegestaan.
Het informatiecentrum alhier biedt
volop informatie over diverse aspecten
van Oranjezon. In de ruimte ernaast zijn
regelmatig exposities van kunstenaars
uit de omgeving.

Paars: oostroute 5 km
Blauw: westroute 7 km
Rood: aardkundige route 4 km
Langs deze route kan middels SMS berichten
informatie verkregen worden over de
aardkundige waarden.

Langs de blauwe route staan palen die
middels gratis SMS-berichten
informatie geven over de aardkundige
waarden van Oranjezon.

Oranje: torenroute 3 km
Met onderweg een fraaie uitkijktoren
Groen: bosroute 5 km

In de kanalen leven vele libellensoorten, waaronder deze kleine
roodoogjuffer

