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Het bos van Erasmus ligt in het natuurreservaat de Knokkert. De Knokkert ligt ten
noorden van de provinciale weg Breskens-Sluis, in de Strijdersgatpolder nabij
Nieuwvliet en Cadzand.
Het meet 27 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer. De naam komt van Knockaert,
één van de beginnen in de Strijdersgatpolder. (Deze werd al in de 11° eeuw
ingepolderd). Het heeft niets met knokken of strijden te maken, maar een knok is een
bult, een verheffing in het land dus.
Het Bos van Erasmus wordt in de volksmond ook wel De Knokkert genoemd en is één
van de zeer zeldzame plekken in West Zeeuws-Vlaanderen waar je in een bos kunt
wandelen. Dit bos is in 1971 aangelegd door Staatsbosbeheer rond de oude
boerenhoeve van David Erasmus. Deze hoeve werd in 1970 aangekocht door het
Waterschap Het Vrije van Sluis. Door Staatsbosbeheer werd in 1971 nog 12 ha aan
loofbos bijgeplant, waardoor het huidige natuurgebied ontstond, bestaande uit
loofbossen en weilanden in een voormalig krekengebied.
Rondom de Hoeve treft men nog cultuurhistorische boerenelementen aan als een oude
meidoornhaag langs de weilanden, oude hoogstamfruitbomen en oude essenstobben
met de bijbehorende bijzondere mosbegroeiing.
Dit gebied is een interessante en afwisselende plek voor mens en dier geworden en
een heerlijk speelbos voor kinderen. Het nu ruim veertig jaar oude bos, bestaande uit
beuk, populier, es en esdoorn herbergt vele diersoorten zoals ransuil, buizerd, vos en
grote bonte specht. Het bos is tevens een slaapplaats voor vogels uit de omgeving. In
de rietkragen broeden water –en rietvogels, de kluut, watersnip en tureluur, maar ook
de bruine kiekendief.
In de zomermaanden is de kans erg groot om ’s avonds vleermuizen tegen te komen.
En in de oude veedrinkputten komt de zeldzame kamsalamander nog voor. In 2011
werd hier zelfs weer de boomkikker gehoord! Door het gebied lopen wandelpaden die
vrij toegankelijk zijn.
Vanaf de parkeerplaats aan de Knokkertweg is een wandelroute van ongeveer 1.5 km.

