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DE AUDOMAROIS POLDERS

De polders van de Audomarois zijn uniek en lijken op geen enkel ander gebied.
De natuur is er
weelderig en afwisselend en het gebied is 3726 ha groot. Op een deel ervan verbouwen tuinders
nog groente en dit gebeurt in geen enkel ander Frans polderland. Of u nu van de natuur of van
sporten houdt, op zoek bent naar erfgoed of geschiedenis, u vindt hier heel afwisselende activiteiten.

LA CUVETTE vanuit CLAIRMARAIS
Afstand: 16.2 km / Startplaats: Rue du Romelaëre

De afwisselende wandeling ‘La Cuvette’
gaat eerst door de polders en dan door het
bos. Als u de polders inwandelt komt u langs
het Natuurreservaat van de vijvers van
Romelaëre 1. U kunt dit gebied dat door het
steken van turf ontstaan is ook bezoeken.
Naast de grote vijvers vindt u er rietstroken,
drassige weilanden en veenbossen met een
heel bijzondere fauna en flora.
Dan wandelt u door het vochtige
eikenbos dat 1200 ha groot is en waar veel
nachtroofvogels leven. Het nabijgelegen
moeras maakt dat hier ook veel andere
vogels naar toe trekken zoals de blauwe
reiger die hier nestelt. In het bos vinden ook
wild zwijnen en reeën een onderkomen.
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Als u het bos uit komt ziet u de site van de vroegere Cisterciënzerabdij van Clairmarais 2 die hier vanaf de
12de eeuw gebouwd werd. Deze grote abdij werd tijdens de Franse revolutie verwoest. De indrukwekkende
abdijhoeve met een grote duiventil staat er nog en midden in het weiland ook nog een poort. Aan de
andere kant van de kruising staat de modernere kerk uit de 19de eeuw die kortgeleden gerenoveerd is.

Vraag bij de Toeristische Dienst
om de routebeschrijving van
deze wandeling.

En voor nog meer wandelingen…
Ontdek ook het pad
“Marais, Campagne et Forêt” …
afstand 14,8 km

DE KALKHELLINGEN
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Esquerdes

Het riviertje de Aa is vooral goed bij kruiswoordpuzzelaars bekend! Zodra u in Esquerdes vertrekt ziet u het dal van de
Aa, de watermolens, papierfabrieken en de overblijfselen van de koninklijke kruitfabriek van Esquerdes die in 1684 voor
Lodewijk XIV gebouwd werd. Maar zodra u in Setques bent verandert het landschap en ziet u de drassige weilanden
met wilgen, elzen en populieren. Zodra u de hellingen beklimt komt u bij het bos van Elnes en langs de plaatsen waar
vuurstenen uit de vroegere steentijd gedolven werden. Daarna daalt u aan de zuidkant steil af over de kalkhellingen.
Op deze bodem groeit een heel bijzondere flora.
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LES COTEAUX DE L’AA vanuit ESQUERDES

Afstand: 13.1 km / Startpunt: Place Jean Jaurès
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Bij het startpunt in Esquerdes ziet u in
een weiland een groot oud wit stenen
gebouw met een toren. Het is de versterkte
boerderij ‘Ferme Jugleux’ die in de 15de
eeuw voor de plaatselijke maarschalk
Philippe Crevecoeur gebouwd werd. Iets
verderop staat de nog oudere kerk SaintMartin 1 met een middentoren uit de 12de
eeuw waar in de 13de eeuw een grote
klokkentoren op gebouwd is. In de kerkschip
staat een Romaans kapiteel waar één van
de hoofdzonden op afgebeeld is; die van
wellust.
Als u de vroegere spoorlijn oversteekt
ziet u het oude stationnetje 2, met het
wachtershuisje en het stationscafé. Het ziet ernaar uit of de trein nog zo aan kan komen. De route loopt
bij Fersinghem langs het natuurgebied van de vroegere kruitfabriek die te herkennen is aan de hoge
bakstenen schoorsteen. Daarna wandelt u langs het moerasland van Setques voordat u de kalkhelling
oploopt naar het natuurreservaat van Elnes en Wavrans-sur-l’Aa waar heel bijzondere planten groeien.

Vraag bij de Toeristische Dienst
om de routebeschrijving van
deze wandeling.

En voor nog meer wandelingen…
Ontdek ook het pad
“Les Genévriers” …
afstand 3 km
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HET BOS van EPERLECQUES
Het bos van Eperlecques is 900 ha groot en ligt tegen een helling aan. Het onregelmatige landschap is in de
Tweede Wereldoorlog ontstaan door bombardementen van de geallieerden op de nabijgelegen Duitse bunker.
Het bos groeit op verschillende grondsoorten waardoor de begroeiing in tweeën gesplitst is; op de 70 meter hoge vlakte
is de bodem zuur en zanderig en in het leem zit vuursteen. Hier bestaat het bos vooral uit wintereiken. De grond onder
aan de helling is leemachtig en er groeien vooral zomereiken, beuken en haagbeuken. Verder heeft het bos ook heiden.

SENTIER DE LA FORÊT vanuit EPERLECQUES
Afstand: 2.9 km / Startplaats: De ‘Aire d’accueil forestière’,
niet ver van de oorlogsbunker.

Het bos van Eperlecques 1 hoort tot de grootste bossen van de streek en is 900 ha groot. De barones de
Draëck uit Zutkerque besloot in de 18de eeuw op de vele wolven van het bos te jagen. Zij heeft er in het
totaal zo ongeveer 800 afgeschoten waarvan de meesten in de bossen van Tournehem en Eperlecques
leefden.
De twee wereldoorlogen hebben duidelijke tekens in het bos achtergelaten. In de Eerste Wereldoorlog
kochten de in de buurt gelegerde Engelsen een deel van het hakbos. Zij lieten het werk verrichten door
de Duitse gevangenen die iets verderop opgesloten waren en vanaf 1918 namen ze Chinese werknemers
in dienst.
De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog duidelijker in het landschap te zien. Het Duitse leger
bouwde een bunker voor de productie en lancering van V2-raketten. Deze is door de geallieerden
intensief gebombardeerd waardoor het project stilgelegd werd. In het bos zijn veel bomkraters te zien
waar nu water in staat en veel amfibieën leven.

Kom naar de Toeristische Dienst voor de nieuwe
waterkaart van de Audomarois-polders en de
vele wandelroutes.
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