Het Eversamdomein is 41 hectare groot. Het ligt in
Stavele vlakbij de IJzer. Het bestaat voor 2/3 uit bos en
1/3 uit hooi- en weiland. Het bos vormt een aangename
afwisseling in het verder open landschap langs de IJzer.
Je vindt er een rijke waaier aan boom- en struiksoorten.
De natte grond is een echt paradijs voor paddenstoelen
en langs de beekjes en greppels zorgen waterplanten
voor een bont decor.
Laat je verrassen langs de verschillende wandelpaadjes
in het bos - misschien zie je wel een eekhoorn of
ree wegschieten. Je kunt ook je wandeling uitbreiden
naar de IJzer. Via een hoge brug kom je aan de
overkant en kan je verder stroomopwaarts wandelen
richting Stavele of stroomafwaarts naar Elzendamme.
In de natuuroase kun je je met al je zintuigen focussen op
de natuur om zo je lichaam en geest tot rust te brengen.

GESCHIEDENIS
De naam van het domein werd ontleend aan de vlakbij
gelegen Eversamhoeve. Deze hoeve is het restant van
de voormalige Eversamabdij die in de 11e eeuw verrees
aan de monding van de Poperingevaart in de IJzer. De
troebele periode na de Franse revolutie verhinderde
dat de abdij werd gerestaureerd na een verwoestende
brand in 1794.

ransuil

De oudste gedeelten van de Eversamhoeve en enkele
kleine sluisjes zijn de enige zichtbare restanten uit het
vroegere abdijverleden. Omwille van het merkwaardig
uitzicht van deze sluisjes spreken de lokale bewoners
van ‘Guillotines’. Voorbij de parking in de richting van
de IJzer kan je er eentje bewonderen.
Het grootste deel van het bos, 28 hectare, werd in 1994
en 1995 aangeplant op voormalige landbouwgrond.
Na bijna dertig jaar is het jonge bos reeds mooi
uitgegroeid en heeft het al een echt ‘bosallure’.
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Het bos bestaat uit een grote verscheidenheid aan
boom- en struiksoorten. De buitengordel werd beplant
met snelgroeiende boomsoorten zoals wilg, es en zwarte
els om de wat trager groeiende bomen zoals zomereik,
beuk en haagbeuk uit de wind te zetten.
Door de zware klei- en zandleembodem kan het bos
zeer vochtig zijn, ideaal voor paddenstoelen. Bonte
haarmuts en witte anijstrechterzwam zijn slechts enkele
van de vele bijzondere soorten. In en langs de beekjes en
greppels zorgen watertorkruid en echte koekoeksbloem
voor een kleurrijk aspect.
De dekking van het jonge bos lokt tal van zangvogels.
Ook roofvogels weten dit bos te appreciëren.
Ransuilen gebruiken het als slaapplek en jagen in de
open omgeving. In de struikengordels verschuilen
zich konijnen, hazen en ook wel eens een vos.

natuuroase

Bezoekerscentrum De Blankaart
www.west-vlaanderen.be/blankaart
Regionaal Landschap Westhoek
www.rlwesthoek.be

kardinaalsmutsstippelmot

In de avondschemering kan je er zelfs een ree
verrassen. De vele struiken zorgen niet alleen voor
een schitterend herfstpalet, de bessen bieden tal van
vogels een gedekte tafel om de winter door te komen.

Gemeente Alveringem
www.alveringem.be




www.facebook.com/natuurenbos
www.twitter.com/natuurenbos
www.instagram.com/natuurenbos

De graslanden kennen sinds hun verwerving een
natuurgericht beheer, wat wil zeggen dat ze niet
worden bemest. Het hooiland wordt pas gemaaid
in de 2e helft van juni en op de weilanden grazen
een beperkt aantal runderen of schapen. Langzaam
ontstaat er een kruidenrijke graslandvegetatie.
Vanuit de IJzer werd er tussen de graslandpercelen
een vispaaiplaats aangelegd. Hierdoor hebben de
vissen die in de IJzer leven, waaronder een aantal
interessante soorten als bittervoorn, riviergrondel
en alver, een beschutte plek voor hun voortplanting
gekregen.
De Eversambeek, die in de vorige eeuw voor
een deel werd ingebuisd, is terug open gelegd.
De beek heeft hier een kronkelend verloop en vormt
een open plek in het bos. Er hebben zich moeras- en
oevervegetaties ontwikkeld waardoor een aantrekkelijk
biotoop is ontstaan voor amfibieën, libellen en vlinders.
Via een brugje over de beek kan je deze aangename
plek overschouwen.
boksende hazen
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