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Dit ommetje voert verschillende keren langs
de Smalle Beek, waar u onmiddellijk de prachtige rijen knotwilgen, poelen en andere landschapselementen zullen opvallen. Voorzover
zeeral niet lagen, zijn ze er in 1996 aangelegd.
Dit- inderdaad -smalle beekdalletje werd
toen, als eerste van de provincie, ingericht als
natte 'ecologische verbindingszone' (EVZ).
Dit betekent dat dieren en planten erlangs
moeten kunnen trekken om nieuwe leefgebieden te bevolken. En om genen uitte
wisselen met populaties (van dezelfde soort
uiteraard) elders, anders krijg je inteelt. Een
beek(dal) leentzichvan nature al voor migratie, maar als ze is rechtgetrokken en haar oevers zijn kaalgeslagen niet meer. Dan moeten

er, op regelmatige afstand, weer natuurlijke
elementen worden aangelegd. Niet alleen
mobiele dieren als vogels, vlinders en libellen reageren hier gunstig op, maar ook'trage'
als amfibieën. Ze moeten dan wel in hun element kunnen zijn, wat wil zeggen voedsel
verzamelen, zich verschuilen en voortplanten.
De leefgebiedjes in een EVZ zijn als geheel te
vergelijken meteen kralensnoeren heten in
vakjargon 'stapstenen'. In het geval van de
Smalle Beekzijn hetern overeen lengte van
5,5 km. De gezamenlijke oppervlakte bedraagtg hectare, wat niet veel is, maar hier
geldt het principe dat het geheel meer is dan
de som der delen. De meerwaarde zit hem
vooral in het effect, in het 'migrerend vermogen' dat de stapstenen bevorderen. De gronden zijn eigendom van Waterschap Brabantse
Delta en de gemeente Roosendaal (waar
Wouw onder valt), maar het initiatief kwam
van het Coördinatiepunt. Die kreegvan de
Provincie de taakstelling mee om dat provinciebreed te herhalen voor 1600 km aan EVZ,
onder te verdelen in 1250 km nat en 350 km
droog. Wegens langlopende procedures hebben we dat nog maarvoorsoo km kunnen
doen. We staan te popelen om door te gaan.

Knotwilgenrijen in het dal van de Smalle Beek.

