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Shortlist Wandelroute van het jaar: dit zijn de 5 genomineerden (van 17 inzendingen) - Gilbert Roels
Limburg: Wandelgroep Waas Pasar op Stayca�on in Limburg - Bennet Berx
Nederlands Limburg: Ons eilandje in de Maas - Nathalie Didden
Nederlands Noord-Brabant: Dintelse Gorzen: Zout en Zoet - René Luijsterburg
Nederlands Noord-Brabant: Landgoed De Utrecht, Hoge en Lage Mierde - René Luijsterburg
Spanje: 5e Mallorca Walking Event La primavera verhuist naar de andere kant van het eiland
De Noord-Limburgse Vakan�ebeurs Pasar Hamont-Achel gaat dit jaar online, neem deel aan de wedstrijd!
Engeland: Na�onaal Park Down Tor - Anja Thys
Fiets- en Wandelbeurs Flanders Expo Gent verplaatst naar zaterdag 1 en zondag 2 mei 2021
Duitsland: Mys�eke tocht in het Teutoburgerwoud - Joop Duijs
Frankrijk: Échappée jurasienne - Gilbert Roels
Canarische eilanden: The making of: een macro route - Sofie Hendrikx
Onze 59 mooiste wandelroutes op RouteYou - Bennet Berx
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VOORWOORD
Geen wandelkalender met honderden wandeltochtorganisa�es - geen
25.000 gedrukte exemplaren (7 europallets) - geen +150 a�aalpunten
- geen tweedaagse Noord-Limburgse vakan�ebeurs van Pasar
Hamont-Achel - Fiets en Wandelbeurs Flanders Expo Gent uitgesteld
naar 1 & 2 mei ... een heleboel onzekerheden maar we blijven
op�mis�sch en hopen jullie even te kunnen laten wegdromen bij het
lezen van deze gra�s Wandelkrant.

Marc Thijs - Uitgever Wandelkrant.be

Met dank aan onze (4) adverteerders. Klik op hun logo en bezoek zo hun website!

Foto: Pacek

Het Wiedtal ligt midden in het Natuurpark 
Rhein-Westerwald tussen de wandelroutes
WesterwaldSteig en RheinSteig.
Rondom het meanderende riviertje de Wied 
vinden recreatieve wandelaars de perfecte 
omgeving voor een geslaagde wandelvakantie.
Met de ‚Wied-Radweg‘ heeft het Wiedtal ook 
een prachtige fietsroute van 100 km.
We kijken uit naar uw komst!
Vraag nu gratis informatiemateriaal aan. 

Het Wiedtal − Kom naar beneden!

WWW.WESTERWALD.INFO/NL

WANDELPLEZIER IN HET
WESTERWALD

Het Westerwald - een streek 
waar de natuur steeds weer 
oneindig vele tinten groen be-
denkt. 
Als fris en afwisselend ervaar 
ik het landschap. Hier ontdek 
ik plotseling weer het verge-
ten gevoel van geborgenheid 
en kalmte. Geen stress, geen 
haasten, alleen de spannende 
vraag over welke lommerrij-
ke bospaden ik vandaag zal 
wandelen: De WesterwaldSteig, 
rond- en dagtochten of korte 
wandelingen.
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https://wandelkrant.be/kiosk/
https://wandelkrant.be/
https://www.facebook.com/Wandelkrant
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https://www.wiedtal.de/


LEZERSAANBIEDING

ZONNIG ZUIDERS KARINTHIË: 1-8 AUGUSTUS 2021

Tel: 011/73 44 22
Bestel deze reizen nu al bij BV Reizen nv
E- ebsite: https://bvreizen.com/

BV Reizen nv – Oude Heerstraat 2 – 3940 Hechtel – BTW: BE 0446.652.831 – Vergunning C 3297

> > > > Alle info op https://wandelkrant.be/aanbiedingen/ < < < <

2x dagreis met Mercedes luxe autocar, opstapplaatsen in B & NL Limburg.
Alle inkomgelden voor berglift en, musea en natuurbelevenissen van de Kärntnercard 2021 
zijn inbegrepen. De Alpe Adria Trail en de fi etsroute Drauroute passeren in ons dorp. 
Halfpension in het recentelijk gerenoveerde 3*** Hotel Winkler in Mühldorf. Single toeslag € 70. 
Vrij te volgen dagprogramma’s met 2 ervaren Vlaamse begeleiders. Fietsverhuur vlakbij het hotel.

Vanaf € 685

#iedereenwandelt 

Vlaanderen Wandelt 
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WANDEL POP-UP 
+90 LOCATIES 
IN VLAANDEREN

https://www.vlaanderenwandelt.be/
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Shortlist Wandelroute van het Jaar 2021 bekend

Nog vijf routes maken kans de ere�tel ‘beste wandelroute van de Benelux’ in de wacht
te slepen. De jury selecteerde deze voor de shortlist uit maar liefst zeven�en �tels op de
longlist. Op de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Gent, op zaterdag 1 mei a.s.,
maakt de jury de eindwinaar bekend.

Bij alle kandidaten gaat het om nieuwe of recentelijk ingrijpend gewijzigde routes in
Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg. Ondanks de beperkende
coronamaatregelen, slaagden de juryleden erin honderden kilometers af te leggen om
de routes van de longlist in de prak�jk te testen. Ze le�en daarbij onder andere op
aanwezige bewegwijzering, ondergrond, aantrekkelijkheid van het landschap, eventuele
thema�ek en de kwaliteit van de informa�e in de routegids of op de website.

De jury van de trofee "Beste nieuwe Benelux wandelroute van het jaar" is samengesteld
uit 3 wandeljournalisten:

• Chris�na Bloem (eindredacteur Grote Route Paden magazine)

• Wanda Catsman (Wandawandelt.nl)

• Gilbert Roels (Wandelkrant.be & Natuurwandelaars.eu)

?

Wandelnetwerk ‘de Merode’
Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg

Het natuurgebied de Merode, zo genoemd naar de Prinsen de Merode, ligt op het
kruispunt van de provincies Antwerpen, (Belgisch) Limburg en Vlaams-Brabant.
Netwerk de Merode omvat maar liefst 1500 hectare aan natuur, tussen de heuvels van
het Hageland en de zanderige bodem van de Kempen. Met heel wat heidegebied,
vennen en bossen. En niet te vergeten de Norber�jner abdij van Averbode. Het
netwerk is in 2020 uitgebreid met 170 km aan nieuwe trajecten in de omgeving van
Aarschot. Daarmee komt het totaal aantal kilometers aan paden in het wandelnetwerk
op 700. En vormt het meteen een van de grootste aaneengesloten wandelnetwerken in
Vlaanderen, dat zich daarenboven uitstrekt over drie provincies. Naar aanleiding van
deze uitbreiding is de publica�e van het wandelnetwerk de Merode volledig herzien en
geactualiseerd en bestaat nu uit twee gebundelde kaarten.

Toerismevlaamsbrabant.be

https://www.groteroutepaden.be/nl/
https://wandawandelt.nl/
https://wandelkrant.be/
https://www.natuurwandelaars.eu/
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties/wandelnetwerk-de-merode.html


Lange Afstandswandeling RivierPark Maasvallei

De Lange Afstandswandeling in het RivierPark Maasvallei werd in 2020 uitgebreid; van
52 km aan de Vlaamse oever tot een vernieuwde lus-vormige langeafstandswandeling
van maar liefst 137 km, langs beide oevers van de Grensmaas. Met Maastricht in het
zuiden en Maasbracht in het noorden. Deze grensoverschrijdende route verbindt de 11
gemeenten in het RivierPark Maasvallei en brengt je langs de mooiste landschappen en
gezellige dorpjes. Soms wandel je echt in de weiden tussen de koeien en paarden. En
door een hele reeks natuurgebieden. Dankzij de Maasbruggen en verschillende
veerponten, kan je de wandelingen naar eigen goeddunken variëren. De route is over
de volledige lengte en in beide rich�ngen bewegwijzerd met zeshoekige, groene
plaatjes met daarop het RivierPark Maasvallei-logo en ingetekend in een bijbehorende
kaart. Er zijn talrijke bewegwijzerde aanlooproutes, zoals naar parkings en vanuit de
sta�ons van Maastricht en Si�ard.

Rivierparkmaasvallei.eu

Streekpad Wes�riese Omringdijk

Dit nieuwe streekpad in het noorden van de provincie Noord-Holland is 150 km lang en
hee� als rode draad de historische Wes�riese Omringdijk. Deze bestond uit een serie
dijkjes en kaden die eeuwen geleden het laaggelegen veengebied tegen de
stormvloeden van de Noordzee en de verraderlijke Zuiderzee moesten beschermen. Na
de drooglegging van de polders en de aanleg van de Afsluitdijk verloren de dijken hun
beschermende func�e. Ze bleven als eeuwenoude iconen in het landschap achter. Het
streekpad loopt dan ook veelvuldig over dijken, door aangrenzende polders en
natuurgebieden en langs overblijfselen van vroegere dijkdoorbraken. Dat de zee
des�jds niet alleen de vijand was maar ook veel welvaart bracht, is onderweg te zien
aan de historische handelssteden zoals Hoorn, Enkhuizen en Medemblik met hun rijke
koopmanshuizen. Het streekpad Wes�riese Omringdijk is in beide rich�ngen
bewegwijzerd met geelrode streepjes en beschreven in een gids. In de bijbehorende
app wordt het verhaal verteld van de eeuwenoude strijd tegen het water.

Wandelnet.nl

https://www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/langeafstandswandeling
https://www.wandelnet.nl/streekpad-westfriese-omringdijk


Pad van de Vrijheid

Het Pad van de Vrijheid is een mooie wandelroute van ongeveer 150 kilometer rondom
Wageningen, opgedeeld in 13 etappes variërend van 9 tot 19 kilometer. Wandelaars
kunnen aan de hand van de routegids al wandelend langs vele monumenten en
gedenkplekken over de Tweede Wereldoorlog, vrijheid herdenken, ervaren en beleven.
De wandeling loopt door het fraaie en gevarieerde landschap rond Wageningen,
Rhenen, Oosterbeek en de Betuwe. De route start en eindigt bij Hotel de Wereld in
Wageningen, de plek waar het in 2020 75 jaar geleden was dat de
capitula�eonderhandelingen plaatsvonden. In de naastgelegen aula werd een dag later
de vrede getekend.

De wandelgids bevat een heldere routebeschrijving aangevuld met duidelijk
kaartmateriaal. Daarnaast biedt de gids heel veel achtergrondinforma�e over de strijd
die in dit gebied geleverd is �jdens de Tweede Wereldoorlog. De gpx-track is te
downloaden op de site Padvandevrijheid.nl.

Te Voet met boswachter Ellen
Oude Bondswandeling van Nijmegen naar Plasmolen en terug

De wandelroute van Nijmegen naar Plasmolen en weer terug is een afwisselende
heuvelach�ge tocht van 53 km. De start is in het fraaie centrum van Nijmegen. Nadat je
Nijmegen achter je hebt gelaten, wandel je door de bossen Beek-Ubbergen met
verrassende uitzichten en kabbelende beekjes. Je passeert de wijngaarden rond
Groesbeek, kijkt uit over de Mookerheide en wandelt zelfs nog even Duitsland in.
Boswachter Ellen hee� de oude route zoveel mogelijk gereconstrueerd, maar ook een
alterna�ef opgenomen om het oude thema 'vergezichten' eer aan te doen, aangezien
er door bosaanplant op bepaalde plekken de vergezichten verdwenen zijn. De
wandelgids biedt een duidelijke omschrijving met kaartmateriaal. Aan de hand van een
code in de wandelgids kan de gpx-track gedownload worden.

Wandelboswachterellen.nl

https://padvandevrijheid.nl/
https://wandelboswachterellen.nl/2020/04/24/nijmegen-plasmolen-en-terug/


Wandelgroep WAAS PASAR
op STAYCATION in LIMBURG

2020 is voorbij, maar het blij� in alle opzichten een zeer vreemd jaar. En dit uiteraard
door de weerslag van de welgekende Corona-pandemie. Voor ons (en uiteraard vele
anderen) betekende dat dus geen reizen naar het buitenland. Al jaren organiseren we
vanuit de Wandelkrant nochtans diverse wandel- en cultuurreizen doorheen Europa
voor individuen, wandelgroepen en andere groepen of verenigingen. Een streep door
onze rekening én opbergen die handel. Opbergen is intussen wel het juiste woord,
want de Wandelkrant probeert in 2021 de draad terug op te pikken met die reizen.
Duimen jullie alvast maar mee dat we eindelijk er weer op uit kunnen? Maar wat
gedaan intussen? Waarom niet van het nadeel een voordeel maken, wie zei dat ook
weer?

En zo geschiedde het! Op vraag van Wandelgroep Waas Pasar, één van de gedupeerden
van het reisverbod, werkten we een soort wandelvakan�e uit in onze eigen streek.
Geheel conform de geldende restric�es en beperkingen! Voor ons een thuismatch dus,
want we werkten een stayca�on uit in Limburg. Een zesdaagse wandelvakan�e die
enkele troeven van onze provincie in kaart bracht. We hadden gerust enkele weken
kunnen hanteren om de Limburgse troeven uit te spelen, maar voor deze eerste
stayca�on boden we een zesdaagse wandelvakan�e aan in de regio Midden Limburg en
de Maasvallei, in het oosten van onze provincie. Goed voor een ontdekkingstocht van
in totaal bijna 75 kilometer. Als uitvalsbasis voor onze groep kozen we als verblijfplaats
het centraal gelegen Hotel De Venne, vlakbij C-mine in Winterslag (Genk). Wij zouden
hun daar dagelijks telkens gaan oppikken, en zo carpoolend (ieder in eigen autobubbel)
naar onze startplaats van de tochten pendelen.

Bij de aankomst van de groep in Limburg hadden we de eerste dag verzamelen
geblazen omstreeks het middaguur aan Het Kliniekske, een voormalig
mijnwerkershospitaal dat nu eigendom is van de Stad Genk én dienst doet als loca�e
van diverse verenigingen en organisa�es binnen de stad. Hier kon de groep met ons
kennismaken, en �jdens het overlopen van het weekprogramma een
wandelaarsmaal�jd nu�gen in de polyvalente zaal, Corona proof. Hun verblijfplaats
voor de week, Hotel De Venne, lag op een boogscheut van Het Kliniekske.

Tekst: Bennet Berx
Foto’s: Bennet Berx & Marc Thijs

DAG 1 : KOMPELROCKWANDELING

En zo was iedereen klaar voor de eerste tocht op deze eerste dag van de zesdaagse.
Een kleine namiddagwandeling van zo’n 8,5 kilometer. Deze tocht bracht ons rich�ng C-
mine, de nieuwe cultuurhotspot in de voormalige mijngebouwen, om vervolgens aan
te komen aan de voet van de terill van Winterslag. Geen beklimming voor de eerste
dag, en zo trokken we rich�ng het Spor�nGenk Park waar we via een bosrijk gebied de
S�emerbeekvallei opzochten voor een groot stuk van de wandeling. Een recent
opgeknapt en een nog vrij onbekende groene long tussen de Genkse bebouwingen.
Het laatste stuk van de tocht had nog enkele blikvangers in pe�o, mooie
gerestaureerde gebouwen van het oude mijnpatrimonium. Nadien kon iedereen
inchecken in Hotel De Venne en zich opmaken voor dag twee.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Een plankenpad vlakbij het centrum van de Groene Stad Genk.

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031521/wandelroute/rondje-limburg-staycation-kompelrockwandeling-genk


DAG 2 : DE MATEN – WANDELEN DOOR HET WATER – HENGELHOEF

Voor deze tweede wandeldag hadden we 3 tochten voorzien voor onze groep. Voor de
eerste wandeling van de dag pendelden we naar De Maten, een natuurreservaat in
Genk. Een route van 4 kilometer hadden we voorzien. Starten deden we aan de parking
van de Slagmolen, vlakbij de S�emerbeek, die zo ook dus een rol speelde op deze
wandeldag. Enkele paden brengen ons zo midden in het natuurreservaat, waarin we
via licht glooiende paden de vijvers en heidevlakten konden ontdekken. Dit is ook een
zone waar je de zeldzame roerdomp nog kan aantreffen.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Deze oase van rust ligt net buiten het centrum van stad Genk.

DAG 2 : DE MATEN – WANDELEN DOOR HET WATER –
HENGELHOEF

De tweede tocht van deze dag bracht ons vervolgens naar Kiewit en Bokrijk, om aldaar
een wandeling te maken van bijna 4,5 kilometer. Een tocht dus tussen twee domeinen.
Hier was de blikvanger uiteraard ‘wandelen door het water’, intussen uitgegroeid tot
een wereldfenomeen. Het pres�gieuze Amerikaanse weekblad Time Magazine hee�
Fietsen door het Water in Bokrijk uitgeroepen tot één van de Top 100 plekken
wereldwijd die je absoluut moet gezien hebben. De jongste a�rac�e op het Limburgse
fietsroutenetwerk is zelfs de enige Belgische loca�e in die nieuwe Top 100 van ‘World’s
Greatest Places’. Dat kon dus niet ontbreken op het programma! Ook viel er een glimp
op te vangen van de Kinderboerderij van Kiewit en het Oude Bokrijk.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Wandelen door het water, maar ook door de regen ;-)

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031577/wandelroute/rondje-limburg-staycation-de-maten-genk
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031649/wandelroute/rondje-limburg-staycation-wandelen-door-het-water-kiewit-bokrijk


DAG 2 : DE MATEN – WANDELEN DOOR HET WATER – HENGELHOEF

Nog één wandeltocht op het programma voor deze dag, en daarvoor zochten we
Hengelhoef op in Houthalen, voor een wandeling van 6,5 kilometer. Vertrekkend aan
het mooie Kasteel Engelhof wach�e er ons een route doorheen de bossen van Midden
Limburg, een vakan�epark en met onderweg ook enkele mooie (vis)vijvers. Zo eindigen
we deze dag op een totaal van 15 kilometer.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Kruipen onder de bomen door hebben we ook gedaan!

DAG 3 : DUINENGORDEL OUDSBERGEN

Op het programma een dagtocht, overwegend bos en onverharde paden, van 16
kilometer. Dit gebied ze�e zich vrij recent terug op de toeris�sche kaart, alhoewel het
al vrij oud is. Maar met een mooi en groot aanbod aan wandel- en andere paden, voor
zowel ruiters als mountainbikers, hee� het gebied Duinengordel heel wat variëteit te
bieden. Wij maakten deels gebruik van de diverse uitgeze�e paden voor onze tocht.
Starten deden we aan de parking Begraafplaats te Opglabbeek, een deelgemeente van
de nieuwe fusie Oudsbergen. Omdat duinen ook hier te vinden zijn, moest er ook al
eens wat geklommen worden. Het blij� toch een mooie waarneming, duinen in het
binnenland in plaats van aan de kust. En we zijn er fier op.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Ploeteren door de mulle zand van de landduinen hoort erbij!

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031693/wandelroute/rondje-limburg-staycation-hengelhoef-houthalen
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031723/wandelroute/rondje-limburg-staycation-landduinen-duinengordel-oudsberg


DAG 4 : MECHELSE HEIDE - RIVIERPARK MAASVALLEI

Deze wandeldag bestond uit twee wandeltochten. Samen goed voor 16,5 kilometer. De
eerste tocht deden we in de aloude en overbekende Mechelse Heide te
Maasmechelen. Het kerngebied voor het eerste Na�onaal Park in België, namelijk
Na�onaal Park Hoge Kempen. Starten deden we aan de Toegangspoort Mechelse
Heide. Het gebied kenmerkt zich vooral door de grote aanwezigheid van (purperen)
heide. En omdat het zich ook op de zone van Kempen en Maasvallei situeert zal er
regelma�g een beklimming ons pad kruisen. Maar de uitzichten verzachten het leed
van onze inspanningen meer dan genoeg.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Wandelen door de heide is hier het mooist in augustus...

DAG 4 : MECHELSE HEIDE - RIVIERPARK MAASVALLEI

In de namiddag stond de tweede route van deze dag op het menu. Tijdens de vorige
tocht konden we op het hoogste punt al een blik opvangen van de Maasvallei, nu
trokken we gezamenlijk naar het RivierPark MaasVallei voor een welgekomen vlakke
tocht van bijna 7,5 kilometer. We begaven ons naar Vucht, enkele kilometers verder
dan de Mechelse heide, en eveneens gelegen in Maasmechelen. Hier ontdekten we
een typisch Maasdorp, maar ook de dijken, uiterwaarden en speciale flora van de
Maasvallei. Hier ervaar je hoe de omgeving samenlee� met de Maas, een grillige
regenrivier. Bij het schrijven van dit ar�kel verzuipt de Maas. We noteerden gisteren
een s�jging van het waterpeil van 2,5 meter op slechts 36 uren �jd. Aan de ander zijde
ligt Nederland, de Maas vormt hier de natuurlijke grens. Maar wij blijven
noodgedwongen in België, anders hadden we nog meer kunnen struinen.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Struinen langs de Maas.

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031741/wandelroute/rondje-limburg-staycation-mechelse-heide-nationaal-park-hoge-kempen-te-maasmechelen
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031791/wandelroute/rondje-limburg-staycation-rivierpark-maasvallei-te-vucht-maasmechelen


DAG 5 : THORPARK

Onze laatste tocht van de zesdaagse stayca�on is onze Koninginnenetappe. Met een
afstand van 16,5 kilometer is het onze langste dagtocht. Onze route door Thorpark
brengt ons op het grondgebied van As, Opglabbeek en Waterschei (Genk). Startplaats is
de Instapplaats Heiderbos te As. De terril van Waterschei staat centraal voor deze dag.
Wij wandelen er omheen en beklimmen hem ook (deels). Panorama’s zijn dus ook
weer alom aanwezig. Dit wandelgebied is enkele jaren geleden pas geëxploiteerd door
Regionaal Landschap Kempen & Maasland. Je vindt er dus een veelvoud aan
wandellussen en startplaatsen. Ook hier maakten we deels gebruik van die lussen én
onze eigen ervaringen in dit gebied. Bos, heide, heuvels en de mooie gerestaureerde
oude mijnsite maken deel uit van deze wandeling.

Op RouteYou kan je deze tocht terugvinden via deze weblink. Daar staat ook een link bij
naar het foto album.

Onze twee vogelaars beleefden een weergaloze vakan�e.

DAG 6 : AFSCHEID

Vandaag geen wandeling, maar �jd om afscheid te nemen van Wandelgroep Waas
Pasar. Na het uitchecken is er nog de mogelijkheid om de lokale cultuur op te snuiven.
Zoals C-mine, Labiomista, Thorpark, …. Er zijn steeds diverse expo’s te bezoeken. Wij
van de Wandelkrant kijken alvast tevreden terug op deze zesdaagse stayca�on ‘Rondje
Limburg’. Ook deze groep komt graag dit jaar opnieuw naar hier om nog meer
“Limburgs moois” te mogen ontdekken. We hebben alvast wat „Verborgen Moois” in
pe�o. Heb je zelf interesse in een stayca�on, neem dan gerust contact op met ons via
e-mail: info@wandelkrant.be.

Vele Wandelgroeten,
Bennet

Tot volgend jaar, Wilfried ;-)

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8031824/wandelroute/rondje-limburg-staycation-thorpark-as-waterschei-genk
mailto:info@wandelkrant.be


Ontdek het eilandje in de Maas in Limburg

Stevensweert en Ohé en Laak
In het midden van Limburg ligt er een 'Eiland in de Maas' met de twee plaatsen
Stevensweert en Ohé en Laak. Omgeven door water was het gebied goed te
verdedigen. Tijdens de Tach�gjarige Oorlog legden de Spanjaarden er in 1633 diverse
ves�ngwerken aan. Met deze ves�ngwerken werden de land- en waterwegen in de
omgeving onder controle gehouden. Pas in 1882 kwam er een vaste oeververbinding
over de Oude Maas.

Sinds 1998 kunnen voetgangers en fietsers weer de Maas oversteken tussen Ophoven
(België) en Ohé en Laak (Nederland) door middel van een klein veerpontje (van april
tot en met oktober, bekijk de actuele tarieven en vaar�jden). Door grootschalige
ontgrindingen na de Tweede Wereldoorlog zijn er op het eiland grote
waterplassen ontstaan, waaronder de Molenplas bij de Hompesche Molen.

Daarnaast zijn er diverse ini�a�even zoals het Natuurgebied Maasvallei en het
Rivierpark Maasvallei om het landschap aantrekkelijk en toegankelijk te maken en te
houden voor mens, plant en dier.

Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak
Ontdek de geschiedenis van dit eiland door middel van de collec�e van het
Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak. Zie waarom alle straten in het centrum
van Stevensweert naar een zelfde punt lopen en wat er is overgebleven van kasteel
Stevensweert en kasteel Walburg.
De collec�e is te bezich�gen in
het voormalige gemeentehuis
van Stevensweert dat
ontworpen werd door de
beroemde architect Pierre
Cuypers (1827 – 1921), die
tevens het Rijksmuseum en het
Centraal Sta�on van Amsterdam
ontwierp.

VVV Stevensweert - VVV Museumwinkel

En lekker smullen ;-)
Tijdens de openingsuren vind je bij de VVV Stevensweert een groot aanbod aan
wandel- en fietsroutes, toeris�sch informa�emateriaal en streekproducten van het
Eiland in de Maas.

Koop hier je wandelkaart van Maasgouw of van enkel ’t Eiland in de Maas.

Bekijk de webshop voor het gehele assor�ment.

Laaker Boere ies - Ambachtelijk IJs
IJssalon Laaker Boere ies, een ijssalon waar sinds 2010 de dagverse melk wordt
omgetoverd tot ambachtelijk Laaker Boere ies, dat te verkrijgen is in onze ijssalon te
Ohé en Laak.

Wij staan in de regio Midden Limburg en omstreken erom bekend dat we het ijs op
ambachtelijke wijze maken, met alleen de beste ingrediënten! Dit zorgt voor een volle
romige smaak van het roomijs en een uiterst frisse smaak van onze sorbetsmaken.

Naast de tradi�onele smaken hebben wij ook genoeg crea�viteit in ons assor�ment. Zo
is ons rijstepap ijs in de loop der jaren uitgegroeid tot een waar begrip in de regio en
hebben we al vele harten veroverd met specialere smaken zoals Tony’s Chocolonely
Caramel Zeezout, Yoghurt ijs met honing en Walnoot, of te denken aan Hazelnoot
Nutella ijs!

Naast ons ruim assor�ment aan room- en sorbet ijs, maken wij ook 100% vegan
ijs, welke is terug te vinden in onze ijsvitrines. Denk aan smaken als arretjescake,
pistache, lotus speculoos, kaneel, banaan en ga zo maar door. We hebben al�jd
meerdere smaken vegan ijs in onze ijsvitrines. Ook hebben we vegan ijshoorntjes.

Laat je verrassen door onze passie en crea�viteit, en tot snel in onze ijssalon,
Walburgisstraat 11 te Ohé en Laak.

Laaker Boere Sjonk
Naast café Bongaarts bevindt zich ons ambachtelijk winkeltje Laaker Boere Sjonk, waar
we de bekende Laaker Boere Sjonk vervaardigen en verkopen. Loopt u gerust eens
binnen om onze ham te proberen. Tijdens de zomermaanden kunt u in ons winkeltje
ook terecht voor heerlijk barbecuevlees.

https://museumstevensweert.nl/nl/stevensweert
https://museumstevensweert.nl/nl/ohe-en-laak
https://museumstevensweert.nl/nl/vestingwerken-ontstaan-tijdens-tachtigjarige-oorlog
https://museumstevensweert.nl/nl/ohe-en-laak
https://www.rondjemethetpontje.nl/de-president-willy-claes-1
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/maasvallei/monument/de-hompesche-molen
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/maasvallei
https://www.rivierparkmaasvallei.eu/nl
https://museumstevensweert.nl/nl/collectie
https://museumstevensweert.nl/nl/stevensweert
https://museumstevensweert.nl/nl/kasteel-stevensweert
https://museumstevensweert.nl/nl/kasteel-stevensweert
https://museumstevensweert.nl/nl/kasteel-walburg
https://museumstevensweert.nl/nl/collectie
https://museumstevensweert.nl/nl/pierre-cuypers-monument
https://museumstevensweert.nl/nl/pierre-cuypers-monument
https://visitnoordenmiddenlimburg.nl/nl/locatie/vvv-stevensweert
https://www.webshopvvvmiddenlimburg.nl/
https://laakerboereies.nl/
https://veganies.nl/
https://veganies.nl/
https://ruine.nl/laaker-boere-sjonk/


De come-back van Walburg

De herinrich�ng van het voormalige kasteeldomein Walburg is klaar. Het ruige grasveld
is veranderd in heringericht gebied met historische elementen waar het verhaal van de
flamboyante Graaf van Walburg weer zichtbaar en voelbaar is. In de afgelopen �jd zijn
historische lijnen teruggebracht, onder andere door de aanplant van bomen en de
aanleg van wandelpaden. Nu pas wordt duidelijk hoe groots het ooit is geweest.

Kasteel Walburg (ook: Kasteel Walborgh) was een kasteel te Ohé en Laak, gelegen aan
de Weg naar Walborgh, vlak langs de oever van de Maas.

Omstreeks 1632 werd dit kasteel gebouwd door Graaf Herman Frederik Van den Bergh,
nadat het oorspronkelijke Kasteel Stevensweert in 1633 binnen de ves�ngwerken van
Stevensweert kwam te liggen. In 1719 werd het kasteel door Graaf Reinier Vincent van
Hompesch verder uitgebouwd tot een luxueus verblijf met tuinen en een boerderij.
Deze graaf kocht het kasteel, en tevens de heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak,
van de toenmalige eigenaar, Graaf Philips Willem Frans van Limburg S�rum. Het
bestond uit drie vleugels, geplaatst in een U-vorm, en omva�e onder meer een stal
voor 24 paarden.

Na 1914, toen de laatste bewoner overleed, raakte het kasteel in verval en werd het na
de Tweede Wereldoorlog een ruïne, waarvan de laatste overblijfselen in 1992 werden
gesloopt. Alleen een kelder is bewaard gebleven. De stenen van de ruïne zijn
hergebruikt in feestzaal 'de Ruïne', behorende bij 'Cafe Bongaarts'.

Het terrein is tegenwoordig eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

Een maque�e van dit kasteel, en een aantal voorwerpen uit het interieur ervan,
bevinden zich in het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak te Stevensweert.
Meer over het Walburg project kan je hier lezen en zien.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Stevensweert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stevensweert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_Natuurmonumenten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Streekmuseum_Stevensweert/Oh%C3%A9_en_Laak
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/maasvallei/projecten/walburg


De Molenplas

De Molenplas is een bijzondere Maasplas in het Maasplassengebied. De plas is
ontstaan uit de laatste tradi�onele grindwinning. Met dat verschil dat er vooraf is
nagedacht over de inrich�ng van het gebied. Natuurmonumenten, provincie en
gemeente hebben afspraken gemaakt over de inrich�ng en het beheer.

De natuur hee� zich hier snel ontwikkeld. Vogels als de Visdief en de Kleine Plevier zijn
gesignaleerd in het gebied. Ook leven er bevers. Bijzondere planten als de Rode
Ogentroost en de Gewone Agrimonie bloeien aan de plas. De Gallowayrunderen en
Konikpaarden zorgen door hun graasgedrag dat er gevarieerde natuur ontstaat.

De omgeving van de Molenplas is struingebied. Dit betekent dat wandelen overal is
toegestaan, ook buiten de paden. Honden mogen mee, maar wel aangelijnd. Voor wie
niet van struinen houdt is er een grindpad aangelegd rond de plas. De wandeling duurt
ruim 2 uur en voert over een brug en stepping stones. Met hoogwater kunnen delen
van het pad overstromen en is het pad niet of alleen met laarzen begaanbaar.

Aan de Molenplas zijn meerdere bomencirkels geplaatst. Vanuit de Hompesche Molen
is het eerste bomenmonument al te zien. Het zijn eiken die 1.500 tot 2.000 jaar
geleden onder het grind van de maas bedolven zijn en op die manier geconserveerd
zijn gebleven. Bij de grindwinning waaruit de Molenplas is ontstaan zijn deze zwarte
bomen naar boven gekomen. Ter herinnering aan de �jd van weleer zijn ze hier
geplaatst als monument en herkenningspunt.



Wandelroute rondom de Molenplas (6km)

De wandelroutes zijn ontwikkeld door Grensperk Maas Swalm Ne�e.
Deze route is ongeveer 6 kilometer lang.

Start vanaf De Hompesche Molen, Molendijk 6, 6107 AA Stevensweert

Volg de rode bordjes met gele pijlen.

Startbord – 61 – 62 – 63 – 42 – 41 – 40 – 35 rich�ng 62 tot startbord.

Wandelroute met stukje historie (6 km)

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de
parkeerplaats aan de Sportlaan in Stevensweert. U loopt over de parkeerplaats in de
rich�ng van wandelknooppunt 31. Dan steekt U de Sportlaan over en wandelt langs
Porta Isola. Na wandelknooppunt 31 loopt U door buurtschap Eiland en passeert de
Sint-Rochuskapel. Hier ligt ook ’s Pannenkoekenhuis aan het plein. U wandelt verder
langs visvijver de Meerse Kamp. Verderop steekt U de drukke Schu�ersweg over. Aan
de overzijde loopt U met een trap naar beneden. U wandelt langs de Oude Maas en
een jachthaven. U blij� steeds het meest logische pad binnen de omheining van het
natuurgebied volgen tot bij de Hompesche Molen. U loopt langs Brasserie de
Hompesche Molen en wandelt daarna over rus�ge veldwegen door het Molenveld en
het Roumerveld. U komt bij de Maasdijk in het oude ves�ngstadje Stevensweert terug.
U loopt langs de Maas. U passeert de Maaspoort en volgt de Maasdijk langs de
Jachthaven. Bij het Bas�on passeert U de zeshoekige ves�ng. Ten slo�e neemt U na de
Beertuin het voetpad links terug naar de parkeerplaats aan de Sportlaan.
Horeca vlakbij start en finish. (GROENE ROUTE 25% verhard – 75% onverhard)

Startbord - 31 - 32 - 33 - 35 - 62 - 61 - 30 - rich�ng 31 tot startbord.



Wandelroute met stukje historie (9 km)

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de
parkeerplaats aan de Sportlaan in Stevensweert. U loopt over de parkeerplaats in de
rich�ng van wandelknooppunt 31. Dan steekt U de Sportlaan over en wandelt langs
Porta Isola. U loopt verder door buurtschap Eiland en passeert Dagstrand de Kis. Na
Buurtschap Brandt wandelt U langs de Oude Maas. Na de brugwachterswoning komt U
weer bij buurtschap Eiland. U loopt verder om visvijver Meerse Kamp. Verderop steekt
U bij de Schu�ersweg de Eilandbrug over. Na de brug gaat U rechtsaf met een trap naar
beneden. U komt in natuurgebied de Biltplas (Natuurmonumenten). Bij
wandelknooppunt 40 gaat U naar rechts. Aan de linkerzijde ligt de Molenplas, rechts de
Biltplas. U steekt over een pad van step stones over die in het water liggen. U blij�
steeds het meest logische pad binnen de omheining van het natuurgebied volgen tot
bij de Hompesche Molen. U loopt langs Brasserie de Hompesche Molen en wandelt
daarna over rus�ge veldwegen door het Molenveld en het Roumerveld. U komt bij de
Maasdijk in het oude ves�ngstadje Stevensweert terug. U loopt langs de Maas. U
passeert de Maaspoort en volgt de Maasdijk langs de Jachthaven. Bij het Bas�on
passeert U de zeshoekige ves�ng. Ten slo�e neemt U na de Beertuin het voetpad links
terug naar de parkeerplaats aan de Sportlaan.
Horeca vlakbij start en finish (40% verhard – 60% onverhard).

Startbord - 31 - 71 - 82 - 32 - 33 - 34 - 40 - 35 - 62 - 61 - 30 - rich�ng 31 tot startbord.

Mooiste stukje „Eiland in de Maas” (14,6 km)

De wandelroute start bij het startbord van het wandelnetwerk Maasgouw aan de
parkeerplaats aan de Sportlaan in Stevensweert. U loopt over de parkeerplaats in de
rich�ng van wandelknooppunt 31. Dan steekt U de Sportlaan over en wandelt langs
Porta Isola. Verderop passeert U de Sint Rochuskapel. Hier ligt ook ’t Pannenkoeken-
huis aan het plein. U loopt verder langs visvijver Meerse Kamp. Verderop steekt U bij
de Schu�ersweg de Eilandbrug over. Na de brug gaat U rechtsaf met een trap naar
beneden. U komt in natuurgebied de Biltplas (Natuurmonumenten). Bij wandel-
knooppunt 40 gaat U naar rechts. Aan de linkerzijde ligt de Molenplas, rechts de
Biltplas. U steekt over een pad van zwerfstenen het water over. Bij wandelknooppunt
50 gaat U naar links. U blij� steeds doorlopen door het natuurgebied en daarbij volgt U
steeds het meest logische pad binnen de omheining. Vanaf wandelknooppunt 62 blij�
U langs de Molenplas wandelen in de rich�ng van Ohé en Laak. Na de oversteek van de
Dorpsstraat ziet U Kasteel Hasselholt liggen. Daarna wandelt U langs de Schroeven-
daalseplas. U vervolgt de wandelroute via de Dijk. U passeert Jachthaven de Maasterp
en Dagstrand Dilkensplas. U wandelt daarna langs de Maas. Na de Maashove loopt U
om de Teggerse Plas. Verderop loopt U langs de contouren van het voormalige Kasteel
Walburg. Hier kunt U ook een uitkijktoren beklimmen. U wandelt verder naar de Sint
Annakapel. Vlak na de Sint Annakapel neemt U de veldweg links. Door een open
landschap bereikt U weer de Hompesche Molen. Voor de Hompesche Molen neemt U
de veldweg links. U wandelt door het Molenveld en het Roumerveld en komt bij de
Maasdijk in het oude ves�ngstadje Stevensweert terug. U loopt langs de Maas. U
passeert de Maaspoort en volgt de Maasdijk langs de Jachthaven. Bij het Bas�on
passeert U de zeshoekige ves�ng. Ten slo�e neemt U na de Beertuin het voetpad links
terug naar de parkeerplaats aan de Sportlaan. Horeca vlakbij start en finish en na
ongeveer 4,7 en 11 kilometer

Startbord - 31 – 32 - 33 - 34 - 40 - 35 - 62 - 63 - 64 - 65 – 51 – 50 - 10 - 21 - 61 - 30 -
rich�ng 31 tot startbord.

Je kan ook zelf uw wandelingen samenstellen. Diverse wandelkaarten zijn te verkrijgen
bij het VVV/Museum in Stevensweert.



Fietsroutes

Stevensweert is niet alleen een mooi wandelparadijs. Het ligt ook op een fantas�sche
mooie fietsroute. Het is dus perfect mogelijk om met de fiets of e-bike een daguitstap
te maken naar ons prach�g “Eiland in de Maas.

h�ps://www.route.nl/fietsroute/629833/rondom-stevensweert

h�ps://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/stevensweert/

h�ps://www.fietsknoop.nl/fietsroute/12792963/rond-het-limburgs-water-oh-laak-
stevensweert-maasbracht-wessem-linne-enz-en-wat-leuke-dorpjes

Zin om een bezoek te brengen aan dit mooie
Eiland in de Maas? Doen!!!

Bezoek dit eiland op één dag, maar je kan er ook een heel weekend heerlijk vertoeven.

Heel wat B&B ’s en ook de horeca zal jullie met een glimlach ontvangen. Vanuit
Stevensweert is het 20 minuten rijden met de auto om een heerlijk dagje te shoppen in
de stad van Roermond en het outletcentrum.

De grens met België (Maaseik/Heppeneert) ligt op 10 min met de auto, waar je het
bedevaartsoord van Heppeneert kan vinden. Daarna kan je gezellig genieten op het
terras van ’t Goedhof.

Alvast een opsomming van enkele plaatsen waar je heerlijk kan overnachten en
genieten van prach�ge dagen op ons Eiland in de Maas:

B&B Stevensweert, Frans en Aggie Engelen, Eiland 8, Stevensweert
Website: h�ps://bedandbreakfastengelen.nl/ E-mail: engelen.�j@gmail.com
Tel: 0031 475 55 13 19

Koen en Myriam Engelen, Eiland 11, Stevensweert
Website: h�ps://engelenhof.com/ E-mail: info@engelenhof.com
Tel: 0031 6 41844490

Chambor Chambres, Jan van Steffeswertplein 17, Stevensweert
Website: h�ps://www.chambor.nl/ E-mail: info@chambor.nl
Tel: 0031 475 552 122

Camping Sangershoeve, Prior Gielenstraat 4, 6109 AB Ohé en Laak
Website: h�ps://www.sangershoeve.nl/ E-mail: info@sangershoeve.nl
Tel: 0031 6 50473323

Vakan�eappartement Het Gildehuis, Eiland 43A, 6107 CB Stevensweert
Website: h�ps://www.gildehuisstevensweert.nl/
E-mail: boekingen@gildehuisstevensweert.nl
Tel: 0031 475 551979

Hotel De Roosterhoeve (6 km van Stevensweert),Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren
Website: h�p://www.roosterhoeve.nl/ E-mail: info@roosterhoeve.nl
Tel: 0031 46 4493131 Vraag naar het speciale wandelarrangement

https://www.route.nl/fietsroute/629833/rondom-stevensweert
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/stevensweert/
https://www.fietsknoop.nl/fietsroute/12792963/rond-het-limburgs-water-oh-laak-stevensweert-maasbracht-wessem-linne-enz-en-wat-leuke-dorpjes
https://www.fietsknoop.nl/fietsroute/12792963/rond-het-limburgs-water-oh-laak-stevensweert-maasbracht-wessem-linne-enz-en-wat-leuke-dorpjes
https://www.goedhof.be/nl
https://bedandbreakfastengelen.nl/
mailto:engelen.fjj@gmail.com
https://engelenhof.com/
mailto:info@engelenhof.com
https://www.chambor.nl/
mailto:info@chambor.nl
https://www.sangershoeve.nl/
mailto:info@sangershoeve.nl
mailto:boekingen@gildehuisstevensweert.nl
http://www.roosterhoeve.nl/
mailto:info@roosterhoeve.nl


Horeca

Ons Eiland in de Maas hee� heel wat te bieden op vlak van horeca. Heerlijke terrassen
waar je kan uitrusten en genieten van ons prach�g dorp.

Ook hee� Stevensweert een pannenkoekenhuis waar ze de grootste pannenkoeken van
Limburg serveren. Zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen, maar ook de
andere zaken hebben allemaal één voor één heerlijke dranken en gerechten om er een
culinaire en/of spor�eve dag of vakan�e van te maken. We overlopen even het
aanbod:

Pannenkoekenhuis ’t Eiland, ’T Aos Kloaster , Herberg Stadt Stevensweert

De Maaspoort, De Hompesche Molen , Café en Ruïne Bongaarts ,

Laaker Boere Ies , Hotel-Restaurant Lakerhof , Friture Ritho, Restaurant Chambor

De Beertuin , Restaurant Veldpoart , Int Brookx, Brasserie De Maasterp

Bezoek brengen aan ons Eiland in de Maas met
een groep vanaf 30 personen? Dat kan!
Hee� u interesse in een prach�ge busuitstap voor uw vereniging naar ons Eiland in de
Maas, dat kan!

Wij maken een op maat gemaakt programma voor jullie op. Dit programma kan
verschillende zaken inhouden: wandelen (alle afstanden mogelijk), boo�ocht,
hui�artocht, bezoek museum en dit allemaal kan gecombineerd worden met een
culinaire verwendag.

Als vrijwilligers nemen we jullie graag mee op sleeptouw om jullie zo een prach�ge dag
op ons Eiland in de Maas te bezorgen.

Interesse? Stuur vrijblijvend een email naar nathalie.didden@home.nl

John en Nathalie Teunissen-Didden

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Pannenkoekenhuis-t-Eiland-431285450368206/
https://www.oud-klooster.nl/
https://www.herberg-stevensweert.nl/
https://hompesche-molen.nl/
https://ruine.nl/
https://laakerboereies.nl/
https://www.lakerhof.nl/
https://www.chambor.nl/
https://www.debeertuin.nl/
http://veldpoart.nl/
https://www.intbrookx.nl/
https://brasseriedemaasterp.eu/
mailto:nathalie.didden@home.nl


De Dintelse Gorzen
Zout en Zoet

Een ongerepte wildernis, dat is de Dintelse Gorzen zeker. Na afslui�ng van het Volkerak
door de Philipsdam in 1987 ontstond er op de oude gorzen bij Dinteloord een uniek en
bijzonder natuurgebied. Een gors is een stuk aangeslibd buitendijks land.
Al in de 15e eeuw zijn er pogingen gedaan om dit gebied in te dijken, maar de stroming in
dit gebied was er te sterk. Na de Deltawerken was er geen stroming meer en is het water
van zout naar brak en zoet gegaan. De Dintelse Gorzen kregen de kans om zich te
ontwikkelen tot één natuurgebied waarin zowel zoute als zoete vegeta�e gedijt.
Het beheer van de Dintelse Gorzen wordt uitgevoerd door Natuurmonumenten.
Internet adressen:
h�ps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen
h�ps://www.youtube.com/watch?v=u_AzkHNPVBI
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https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen
https://www.youtube.com/watch?v=u_AzkHNPVBI


1. Startpunt

Als startpunt kiezen we zoals gewoonlijk voor een natuurpoort. In dit geval de
Natuurpoort Benedensas, Beneden Sasweg 6, 4655 ST, De Heen, Nederland.

Het startpunt voor een prach�ge wandel-, kano-, sloep-, of fietstocht door de
waterrijke rand van de Brabantse Wal.



2. De Benedensas

Zodra je van het parkeerterrein op weg gaat naar de Benedensas en je de dijk over
bent, waan je je terug in lang vervlogen �jden. Het historische sluizencomplex met het
fraaie schippershuis vormden vroeger de toegang tot de zee of tot de Steenbergse
Vliet. Nu wordt de sluis niet meer gebruikt. Over de sluis ligt een voetgangers en
fietsersbrug die regelma�g ruimte maakt voor de pleziervaart. De wandelaars en
fietsers moeten dan even wachten, voordat ze kunnen oversteken.

Het sluizencomplex maakte ook deel uit van de Zuiderwaterlinie en werd toen gebruikt
om de polders bij de ves�ng Steenbergen te inunderen.

Internetadressen:

h�ps://www.benedensas.nl/

h�ps://www.zuiderwaterlinie.nl/

h�ps://www.youtube.com/

https://www.benedensas.nl/
https://www.zuiderwaterlinie.nl/locatieoverzicht/4233760237/sluizencomplex-benedensas
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=D5iw7Dg-onc&feature=emb_logo


3. Langs de Steenbergse Vliet (Saspoldertje)
(KP 62 – 61 – 63 – 62)
Voordat we gaan wandelen in de Dintelse Gorzen kunnen we nog een kleine wandeling
maken langs de Steenbergse Vliet. Volg het pad langs het schippershuis en vlak voor de
kleine parkeerplaats sla je rechtsaf. Ga door het hek en volg het pad tot aan het hek
onderaan de dijk ga hier links terug naar het schippershuis. (Afstand: 2 km).



4. De Dintelse Gorzen (KP 64)

Op de Dintelse Gorzen zijn 2 wandelpaden een blauwe en een gele route. De gele route
is in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) afgesloten voor wandelaars.

Loop over de brug van de brede kreek en volg de blauwe route rechtdoor. Het is een
rondwandeling van 5 km met 3 vogelkijkhu�en. Op de lage slikken groeien nog steeds
de zoutminnende planten.

Op de hoger gelegen gedeeltes worden de bomen al behoorlijk groot, zo nu en dan
groeit het struikgewas uitbundig. De paden worden dan wat smaller.

In het laatste open gedeelte zie je nog de oude krekenstructuur in het landschap. Bij
veel regen en hoog water in het Volkerak kunnen sommige kreken nog vollopen. Helaas
door de grote droogte van de afgelopen jaren zien we dit niet meer gebeuren.

De kreek waar we langs terug lopen is een belangrijk paaigebied voor de vissen en vaak
zien we hier de Schotse Hooglanders die hier het gebied begrazen.



5. Duitse Bunker op de Benedensas

Bij de Benedensas vinden we een Duitse bunker van het type 612. Dit is een
geschutopstelling in beton. De bunker maakte deel uit van de Atlan�kwal en diende ter
verdediging van de toegang tot de Steenbergse vliet. Op de bunker werd een
“Bunkertreppe” gezet die dient als uitkijktoren. Vanaf de toren kun je de omgeving
prach�g overzien. De trap is in april 2016 gerealiseerd door het architectenbureau
RO & AD Architecten. Vooral bekend door hun bouwwerken op Fort De Roovere in
Bergen Op Zoom en Fort Henricus in Steenbergen.
Meer info op h�ps://www.ro-ad.org/.

De Dintelse Gorzen zeker een bezoekje waard.
DOEN!!!

Breng ook een bezoek aan ons foto album:
h�ps://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/Noord-Brabant/Dintelse-Gorzen/

https://www.ro-ad.org/
https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/Noord-Brabant/Dintelse-Gorzen/
https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/Noord-Brabant/Dintelse-Gorzen/


Wandelen In Noord-Brabant
Deel 13: Landgoed De Utrecht, Hoge en Lage Mierde
Info over de wandeling:
Hier het eerste deel van onze wandelingen op het Landgoed De Utrecht bij Esbeek
(gemeente Hilvarenbeek). We kunnen hier wandelen in een van de grootste
aaneengesloten wandelgebieden van Noord-Brabant (Landgoed De Utrecht, Neterselse
Heide, Dal Van De Groote Beerze en de Landschotse Heide). Samen goed voor een
3500 hectare natuurgebied.

Onze start is bij Natuurpoort De Spartelvijver, Weeldsedijk 1, 5095 EC Hooge Mierde.

We maken weer gebruik van het wandelknooppuntennetwerk in Noord-Brabant. De te
volgen route is: 68 – 69 – 97– 90 – 63 – 18 – 64 – 65 – 17 – 39 – 30 – 49 – 40 – 56 – 11
– 10 – 40 – 41 – 42 – 67 – 68.

Download de GPX-route door rechts op deze weblink te klikken en „Webkoppeling in
webbrowser openen” te kiezen, en vervolgens „Bestand opslaan” te kiezen. Tot slot het
bestand in je downloadmap dubbel aanklikken. Voilà, hier is je gpx bestand.
Of maak je eigen route op h�ps://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen.

Totale afstand 19,9 km.

1. Natuurpoort De Spartelvijver, Hoge Mierde.
(KP68)
De Spartelvijver is een natuurbad vlak bij de Belgische grens middenin de Brabantse
Kempen. We vinden hier een ruime parkeergelegenheid en horeca. Verder zijn er een
speelbos en een aantal mogelijkheden voor fietsers en wandelaars. Er zijn
wandelroutes uitgezet op de Weeldse Heide.
Meer informa�e op h�p://www.spartelvijver.nl/.

100 Meter vanaf de natuurpoort is een grote manege waar diverse mogelijkheden zijn
voor ruiterrecrea�e. Hier is ook het boscafé “Krek Wak Wou”.
Meer informa�e op h�ps://www.cafekrekwakwou.nl/.

Foto’s en tekst:
René Luijsterburg

https://wandelkrant.be/wp-content/uploads/2021/01/puuxd.gpx_.zip
https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen
http://www.spartelvijver.nl/
https://www.cafekrekwakwou.nl/


2. Weeldse Heide (KP 69 – 97)

Het landschap rondom de Spartelvijver kenmerkt zich door een afwisseling van akkers,
weiden, bossen, lanen en houtwallen. Ontdek de verschillende vennen in het gebied,
zoals ’t Panneven, waar hagedissen en heikikkers leven.
Of kijk eens uit naar de patrijs of de wulp; grote broedvogels die zich thuis voelen op
de heideontginningen.

3. Landgoed De Utrecht (Introduc�e) (KP 90)

In 1898 star�e de Levensverzekeringmaatschappij "De Utrecht" (nu Verzekerings-
maatschappij A.S.R.) een groot ontginningsproject als geldbelegging. Dit is uitgegroeid
tot het Landgoed "De Utrecht" zoals wij dit nu kennen.

Het Landgoed "De Utrecht" is zeldzaam in z'n soort vanwege de schaal van de
ontginningswerkzaamheden én de grote omvang van het landgoed.

De totale omvang van het landgoed "De Utrecht" is 2.485 hectare en omvat ca. 1.600
ha bos, 600 ha landbouwgrond, 200 ha natuurterrein en 100 ha overig (gol�aan,
wegen, water en erven).

Meer informa�e op h�ps://www.landgoeddeutrecht.com/.

Op de internetpagina's zijn PDF's te downloaden met informa�e over vele
onderwerpen betreffende het landgoed.

https://www.landgoeddeutrecht.com/


4. Landgoed De Utrecht (Bospercelen)
(KP 63 – 18 – 64)
Als je door De Utrecht wandelt valt de variëteit aan bomen op. Bospercelen met alleen
maar beuken, eiken, lariksen enz., afgewisseld met heide, vennen en agrarische
ac�viteiten.
De meest voorkomende bomen zijn; douglasspar, corsicaanse den, grove den, lariks,
beuk, eik en berk.
Het bos wordt duurzaam beheerd, dit houdt in dat bospercelen niet geheel gekapt
worden. Ze worden uitgedund, zodat de leefomgeving voor dieren gehandhaafd blij�.

5. Landgoed De Utrecht (Agrarische Bedrijven)
(KP 65 – 17 en KP 49 – 40 – 56)
Op het landgoed zijn geves�gd: vijf melkveebedrijven, een kalvermesterij, een
paardenhouderij, een boomkwekerij en een biologisch dynamische enclave met een
melkveehouderij, een zaadveredelingsbedrijf en een vollegrondstuinder.

Bij KP 65 zien we de fraaie hoeve 't Aanrijt, wat verder een boswachterswoning met
een ossenstal.

Vanaf KP 49 wandelen we door het bijzondere landbouwgebied met veel
langgevelboerderijen. Dit is het oude gebied van Tulder, waar al in de 14e eeuw
agrarische ac�viteit was.



6. Grensweg Nederland – België (KP 17 – 39)

We wandelen een heel stuk langs de grens. Deze weg is aangelegd in de Eerste
Wereldoorlog. Toen lag hier de Dodendraad aangelegd door de Duitsers. Nederland
had toen behoe�e aan een weg langs de draadversperring voor grensbewaking en om
zo illegale passage te voorkomen.

7. Sissingh Graf (KP 56 naar KP 11)

Vlak voordat we de verharde weg (Prins Hendriklaan) bereiken ligt er in de bossen
rechts een mysterieus graf. Op de granieten zuil staat slechts “Hanna Theresia Sissingh,
Geb. 25 Juni 1907, Overl. 22 Maart 1910”. Hier ligt het dochtertje van de eerste
houtvester van De Utrecht, dat verdronk in de vijver voor de houtvesterswoning in de
lee�ijd van 3 jaar.



8. Natuurbegraafplaats De Utrecht (KP 11)

Bij KP 11 bevinden we ons midden op de Natuurbegraafplaats De Utrecht.
De filosofie achter natuurbegraven is dat sterven een natuurlijke gebeurtenis is, die om
een natuurlijk en zinvol antwoord vraagt. Dit antwoord is dat het lichaam of de as van
de overledene op natuurlijke wijze wordt teruggegeven aan de natuur. Hierdoor wordt
het lichaam of de as opgenomen in de eeuwige kringloop van de natuur en wordt het
�jdelijke aardse leven overstegen. Veel mensen beschouwen natuurbegraven daarom
als een manier om symbolisch verder te leven na de dood.
Meer informa�e op h�p://www.natuurbegraafplaatsdeutrecht.nl/.

9. Bungalowpark Vogelenzang (KP 11 naar 10)

Op de grens van het landgoed ligt een bijzonder vakan�ebungalowpark. Dit park
“Vogelenzang” sluit naadloos aan op het landgoed De Utrecht. Alle 22 vakan�e-
bungalows staan op ruime afstand van elkaar midden in het bos. Een heerlijke
ontspannende plek voor rustzoekers.
Meer informa�e op h�ps://www.bungalowparkvogelenzang.nl/.

http://www.natuurbegraafplaatsdeutrecht.nl/
https://www.bungalowparkvogelenzang.nl/


10. Agrarisch gebied in de gemeente Reusel -
De Mierden. (KP 40 – 41 – 42 – 67)
Het laatste stuk van de wandeling gaat door het buitengebied van Reusel – De Mierde.
Een wandeling over brede zandpaden met de geur van het boerenbuiten, afgewisseld
met kleine bos en heidepercelen.

Tot de volgende keer, dan maken we de tweede wandeling op het Landgoed De Utrecht.

René Luijsterburg

Breng ook een bezoek aan ons foto album:
h�ps://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/

https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland
https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/
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Omwille van de corona zal onze vakan�ebeurs jammer genoeg niet doorgaan in 2021!
De vakan�ebeurs is een organisa�e van Pasar NLV

De 20° edi�e van de Noord-Limburgse Vakan�ebeurs moest een feestedi�e worden
maar corona besliste daar anders over in die zin dat het onmogelijk geworden is om
deze vakan�ebeurs fysiek te organiseren.

Vandaar dat we een digitale versie van deze 20° edi�e op onze website voorstellen.

De digitale versie blij� online tot in het najaar van 2021.

Iedere bezoeker aan deze site kan eenmalig meedoen aan de kwis tot 28 maart 2021.
Talrijke prijzen worden verloot!

De 5de edi�e van het Mallorca Walking Event verhuist naar de Oostelijke kant van het eiland. Wij zijn dan ook zeer
verheugd Capdepera voor te stellen. Geniet alvast van een voorproe�e van hun mooie routes en prach�ge uitzichten!
De Serra de Llevant is de bergketen die het reliëf vormt van het Oostelijke deel van Mallorca. Deze loopt parallel van
het binnenland Arta tot schuin naar de kust vlakbij Santanyi. Dit gebied hee� daarenboven nog een extra mooi
natuurlijke geschenk; het Llevant Natural Park met routes die vaak eindigen met zichten over het turquoise water.

Dankzij de mooie kusten en het kristalhelder water hee� de omgeving zich verder toeris�sch ontwikkeld. Het hele
gebied strekt zich uit over 54,90 km², waarvan ongeveer 30 km bestaat uit kustlijn.
Enkele kustcentra in dit gebied: Cala Rajada, Cala Mesquida, Font de sa Cala en Canyamel.
Cala Rajada, is de natuurlijke haven van Capdepera en het dichtstbijzijnde punt naar het zuster eiland Menorca. In Cala
Rajada heerst een aangename sfeer met haar gebouwen langs de kustlijn en ook een promenade langs de zee waar
het heerlijk wandelen is met een zacht briesje. Wie tot aan de lich�oren loopt of de Punta de Capdepera wordt
beloond met mooie zichten over de kliffen.Verderop ligt het toeris�sche gebied van Font de sa Cala met stranden en
toeris�sche baaien. Tussen Cap de Pinar en Cap Vermell ligt Canyamel een zowel toeris�sch als residen�eel gebied en
waar je ook de mooie site van de Arta gro�en een bezoek waard zijn.

De vele mogelijkheden die Capdepera biedt, maakt het tot een interessante streek op elk moment van het jaar.
Daarom hee� de organisa�e voor deze regio gekozen om hier samen met jullie de Vierdaagse te lopen!
Noteer alvast 15 tot en met 18 april 2021 in je agenda met een s�p. Dit valt in de tweede week van de Vlaamse
Paasvakan�e. Dan kan je hier hopelijk terecht voor deze volledig vernieuwde vierdaagse a�ankelijk van de geldende
Corona maatregelingen.

Blik gerust even terug op de voorgaande edi�es: h�ps://wandelkrant.be/mallorca/

www.mallorcawalkingevent.com

Powered by

Wandel4daagse Capdepera, 
een wandelparadijs in Mallorca!

Mallorca Walking Event

15-18 April 2021

5de
Editie

https://www.noordlimburgsevakantiebeurs.be/
https://wandelkrant.be/mallorca/


Door de hele situa�e vorig jaar konden we er niet zo
vaak op ui�rekken als we wel wilden, maar eind
oktober zagen we dan toch de kans om eens te gaan
wandelen op een nieuwe loca�e. Die �jd van ’t jaar is
natuurlijk niet ideaal omwille van de weersomstandig-
heden. Regen en wind maken vaak je uitstapje minder
aangenaam. Toen we vertrokken wisten we dat er een
kans bestond dat het zou regenen maar dat ging ons
niet tegenhouden om een frisse neus te halen, en dan
wat foto’s te nemen en video te maken. Ik trok mijn
wandelbroek aan en mijn stappers, en Dirk besloot
tegen mijn advies in om gewoon in zijn jeans te gaan.
Zo nat gaan we niet worden hoor, zei hij. Woorden
waar hij op ’t einde van de wandeling echt wel moest
aan terugdenken, want hij slaagde erin om in de grote
gevaarlijke kolkende rivier te vallen!! En ik, … ik kon
niets anders doen dan lachen!

Aangekomen op de parking aan Norsworthy Bridge
eten we eerst snel onze picknick op, zodat we deze
niet hoeven mee te sleuren in onze rugzak, helemaal
de Tor op. Het is eigenlijk een hele mooie
picknickplaats, met een klein stroompje aan de kant,
bomen die schaduw bieden in de zomer, een paar
banken en zelfs een picknicktafel. Ik denk dat dit wel
een populaire plaats is voor jonge gezinnen.

Na de lunch stappen we dapper de rich�ng uit van
Down Tor. We volgen gewoon het pad dat begint
achter de picknickplaats. We zien hier eigenlijk
niemand, heel s�l en kalm is het hier, je hoort alleen
de wind in de bomen, de schapen en het kleine
riviertje aan de kant. We laten ook de bomen achter
ons en het landschap opent zich. Hier zien we stenen -
heel grote stenen zou ik beter zeggen - uit de grond
steken, geweldig hoor, ik zie er meteen al enkele die ik
wil beklimmen! We zijn nog maar halverwege de Tor
maar deze stenen roepen om beklommen te worden.
Het duurt niet lang voor ik bovenop deze rotsforma�e
sta en als ik rond me kijk zie ik in de verte Burrator
Reservoir, en achter me, Down Tor en links en rechts
van me een paar grazende Dartmoor pony’s.

Norsworthy Bridge en Down Tor
Of ook ‘Zwemmen zonder zwembroek!’



We wandelen naar Down Tor en nemen het pad naar rechts, dat langs vele stenen loopt. Deze Tor is niet één enorme
grote steen, maar meer een uitzaaiing van vele kleintjes. Elke Tor hee� zo zijn eigen karakter. Op Wikipedia staat er
slechts één zin over deze Tor, met een foto van de stenen cirkel die we eigenlijk niet eens gevonden hebben door
�jdsnood (kortere dagen!), en alleen de loca�e en de hoogte (366 m) worden vermeld.

En natuurlijk is er hier een lokale bevolking van schapen, paarden en koeien, echt zeer vriendelijk en enorm fotogeniek!



We kijken terug vanwaar we gekomen zijn en we zien het Burrator reservoir schi�eren in het zonlicht, maar daarboven
ook een grijze lucht en een aankomende bui. Ai ai, we gaan nat worden, ik kijk even rond en er is echt geen schuilplaats
te vinden. Maar het is echt wel geweldig om zo een natuurverschijnsel te zien aankomen, en de regen er zien uit te
vallen, en dan net langs je te passeren. Er viel geen spatje op ons, alles netjes gedeponeerd in de vallei naast ons.
Bedankt regenwolk! Een geweldig spektakel!



We wandelen nog een beetje verder maar besluiten dan toch om terug te keren, die stenen cirkel is voor
de volgende keer! Dirk stelt voor om naar het riviertje terug te gaan en daar nog wat foto’s te nemen.
Ik stop nog een paar keer onderweg om wat paarden, brem, bomen en mos te fotograferen.







Onderweg kreeg Dirk nog een steentje in zijn schoen ;-)



Aangekomen aan het riviertje
bij de parking splitsen we ons,
en Dirk gaat wat foto’s nemen
wat verderop en ik zoek nog wat
mos en paddenstoelen om te
fotograferen.





Na een aantal minuten merk ik dat ik alleen ben en omdat ik
wist dat we dicht bij de auto waren, maakte ik me niet zoveel
zorgen. Maar toch had ik het gevoel dat er iets mis was. Ik zet
mijn explora�e stop en stap naar de loca�e waar ik dacht dat
Dirk aan het fotograferen was … oh hemeltje, komt daar een nat
kieken naar mij toegestapt ... Was hij toch wel in die grote
gevaarlijke, kolkende rivier gevallen zeker!!

Helemaal kopje onder!!

Helemaal opgeslokt door de rivier, en zo nat als een vis

Hier was ik ingevallen, die rivier die pakte me vast
en sleurde me in het water! En nat dat dat was!

Nadat ik eerst gevraagd had of hij zich pijn gedaan had, iets
verloren had en zijn gsm nog werkte (tja!) ben ik dan toch wel in
de lach geschoten hoor! De situa�e was echt té grappig. Hier
stroomt een onschuldig, ondiep rus�g riviertje, waar je zelfs
over kan springen, en wie slaagt erin om te gaan zwemmen,
zonder zwembroek, in jeans?? Eind oktober??
Kletsnat was hij, helemaal kopje onder, jeansbroek doorweekt,
water in zijn wandelschoenen, water in zijn jaszakken! Gelukkig
had hij nergens pijn, nog niet eens een blauwe plek achteraf en
de gsm waar hij foto’s mee aan het nemen was, stak in zijn
jaszak ...
Oh, neen, en zo moesten we nu nog meer dan een uur rijden
om thuis te geraken.
Meestal breng ik reservekleding mee voor mezelf, en dan had ik
Dirk mijn wandelbroek kunnen geven (die trouwens van hem
was!) maar deze keer had ik niets bij, zelfs geen handdoek! Toen
hebben we de zetelverwarming van de auto ontdekt. Ooh dat
was toch wel de reddende engel hoor!
Nadat Dirk wat bekomen was, zijn we dan maar vertrokken,
gelukkig viel de rit mee en bij thuiskomst hee� hij dan meteen
een warme douche genomen en een warme thee gedronken.
Wat een avontuur! We gaan nu toch wat beter weer afwachten
voor we ons terug buiten wagen! LOL

Anja en Dirk
xxx

Je kan ons avontuur ook beleven in ons filmpje op ons nieuw YouTube
wandelkanaal, Ophelia Talks Plus. Er staan al een aantal wandelingen op en
we hopen er nog vele bij te ‘wandelen’! h�ps://youtu.be/1Zc2wGT-gLg

Informa�e
Norsworthy Bridge Car Park: Walkhampton, Yelverton PL20 6PF
Vanaf de Eurotunnel is dit 5 u en 14 min rijden.

Down Tor: Walkhampton, Yelverton PL20 6PG
Down Tor is een tor in Dartmoor, Devon, Groot-Brittannië, hoogte 366
meter, met zicht op Burrator Reservoir.

Burrator Reservoir: te Yelverton, is een reservoir aan de zuidkant van
Dartmoor in Devon, Groot-Bri�annië. Gelegen in een Dartmoor Na�onal
Park zorgt het voor drinkwater voor de stad Plymouth en de snelgroeiende
steden in de regio. Het werd voltooid in 1898, en uitgebreid in 1929.

Komende edi�e in 2021:

zaterdag 1 mei, 10.00-17.00 uur

zondag 2 mei, 10.00-17.00 uur

Flanders Expo, Gent

Maaltekouter 1

BE-9051 Gent

Bezoekers kunnen enkel een online �cket met �jdslot kopen.
Alle slots hebben een lengte van drie uur.

De online toegangsprijs:

volwassenen € 10,00 op beursdagen

in de voorverkoop € 8,00 (t/m 30 april 2021)

aankoop �ckets is alleen online mogelijk!

Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding gra�s

Verdere info op:

h�ps://www.fietsenwandelbeurs.be/index.php/nl/

https://www.fietsenwandelbeurs.be/index.php/nl/
https://www.fietsenwandelbeurs.be/index.php/nl/


Mys�eke tocht
Teutoburgerwoud
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In het voorjaar van het afgelopen jaar, net na de eerste lockdown, trok de Wandelkrant naar
het Teutoburgerwoud, op slechts een paar uurtjes autorijden. Dat ging heel relaxed, want onze
Oosterburen gaan heel gedisciplineerd met de coronamaatregelen om. De mensen zijn hier
sowieso heel relaxed. Geen wonder dat zoveel Nederlanders en Belgen, die hier gelegerd waren
�jdens de Koude Oorlog, er zijn blijven wonen.

Alhoewel een gepensioneerde arts die ons �jdens een wandeling rond Mengo begeleidt,
beweert dat de wolf deze omgeving mijdt omdat het te dichtbevolkt zou zijn – “Ze lopen bij ons
door de woonwijken, mijnheer!” - leef je hier in alle rust en ruimte.



Je voelt je op je gemak in deze wonderschone, heuvelach�ge streek die al eeuwenlang ‘iets hee�’ met de Lage Landen.
Zoals Gesa Schuddeboom. Getrouwd met een Nederlander en stadsgids van Detmold. In perfect Nederlands vertelt ze dat
Detmold in 1263 stads-, en twee jaar later ook marktrechten kreeg van heer Bernhard III zur Lippe. Halverwege de vij�iende
eeuw werd het stadje zelfs de vaste residen�e van de graven zur Lippe. Inderdaad de voorvaderen van de ‘Nederlandse’
prins Bernhard en daarmee dus ook van het Nederlandse koningshuis. Het mooie stadje staat vol met vakwerkhuizen,
waarvan de oudste al uit 1547 dateert. Iets buiten het centrum vind je fraaie, witgepleisterde herenhuizen.

Centrum Detmold

Reflec�e Vakwerkhuizen



Gesa leidt ons naar het Residence Paleis dat de zur Lippes in de 16e eeuw lieten
bouwen. Het fraaie, in renaissances�jl gebouwde kasteel met stadstuinen ligt vlak
achter het marktplein waarop vanuit vier rich�ngen ooit handelswegen uitkwamen
en waar nog al�jd de uit de 14e eeuw stammende Erlöserkirche pronkt.

De toenmalige graaf Frederik Adolf liet zich bij het bouwontwerp inspireren door onze grachten en het paleis van
Versailles. Een deel van het kasteel wordt nog steeds door de familie zur Lippe bewoont, terwijl een ander deel is
geopend voor het publiek. Daar worden we rondgeleid door Prinz Bernhard zur Lippe, een verre neef van
voormalige Nederlandse prins-gemaal. Hij gaat ons voor door prach�ge, hoge zalen, waar o.a. wandkleden hangen
die ooit hebben toebehoord aan de Van Brederode’s, uitgestorven adelijke familie die in de middeleeuwen rond
Haarlem woonde. Aan de kostbare, meters hoge en brede wandkleden werd wel vij�ien jaar gewerkt.
Het Huis zur Lippe was een verlichtend, adellijk geslacht, dat veel voor de gemeenschap hier hee� betekend. Zo
regelde prinses Pauline, de vrouw van Leopold I zur Lippe al begin 1800 voor kinderopvang en armen-,
gehandicapten- en ouderenzorg. Ook zorgde zij voor straatverlich�ng in Detmold en onderhandelde met Napoleon
over de soevereiniteit van het vorstendom Zur Lippe, wat in 1807 werd bekrach�gd.

Detmold
staat vol
prach�ge
oude
architectuur



Sinds de Weimarrepubliek zijn er in Duitsland geen adellijke voorrechten meer, maar
men mag wel het predicaat zur of von blijven voeren als onderdeel van de
familienaam. Na hartelijk afscheid genomen te hebben op het fraaie kasteelplein,
waar nog twee kanonnen uit de �jd van Napoleon staan opgesteld, steken we over
naar het Lippisches Landestheater, dat werd gebouwd in opdracht van Leopold II,
zoon van de eerdergenoemde Pauline over wie dezer dagen in dit theater een musical
wordt opgevoerd vanwege haar 200e sterfdag op 29 december afgelopen jaar.

Toen bestond Duitsland nog niet eens. Dat ontstond pas in 1871, nadat een Pruisisch/
Duits leger aartsvijand Frankrijk had verslagen. Sindsdien is men krampach�g bezig
geweest het land tot een eenheid te vormen. Want Beiers hebben – nog steeds
overigens – niet zoveel met Berlijners en Hamburgers maar weinig met Rijnlanders.

Voorouders prins Bernhard woonden in Slot Detmold

Interieur Slot DetmoldAchterneef Bernhard zur Lippe woont nog al�jd met zijn familie op Slot Deltmold.
Op het binnenplein staan kanonnen uit de �jd van Napoleon.



Situeringsplan
Detmold ligt op 4 ½ autorijden vanaf Brussel.

Wandelingen vindt u op:
h�ps://www.teutoburgerwald.de/wandern-radfahren/wanderregion/
h�ps://www.teutonavigator.com/nl/

Algemene informa�e op: h�ps://www.land-des-hermann.de/en/main-page/
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Miniatuur Detmold

Die Erlöserkirche staat midden in de stad

Ook op
RouteYou.com
kan je wandel-
en fietsroutes
terugvinden in
de omgeving
van Detmold.

https://www.teutoburgerwald.de/wandern-radfahren/wanderregion/
https://www.teutonavigator.com/nl/
https://www.land-des-hermann.de/en/main-page/ 
https://RouteYou.com 


Het allereerste symbool van die nieuwe Duitse eenheid werd ‘Hermann”. Het 54
meter hoge standbeeld van de Germaan Arminius, dat even buiten Detmold staat,
werd in 1875 in aanwezigheid van de pas gekroonde keizer Wilhelm I plech�g
ingewijd. Reformator Maarten Luther was de eerste die Arminius, die �jdens de
Slag bij het Teutoburgerwoud rond het begin van de jaartelling drie Romeinse
legioenen in de pan hakte, op een voetstuk plaatste.

Luther noemde hem ‘Hermann’, een combina�e van Heer enMann: Legerman. Ook
de nazi’s, die hem als ‘eerste echte Duitse volksheld’ eerden, gebruikten Arminius
graag bij hun propagandacampagnes. Bij het immense standbeeld is een restaurant
en bezoekerscentrum en in 2022 moet een museum klaar zijn waar de veldslag
tegen de Romeinen op interac�eve wijze tot leven moet komen. Nu al kan je de 27
meter hoge sokkel beklimmen, waarvan je een prach�g uitzicht hebt over de
omgeving.

Hermanndenkmal

Het uitzicht vanaf de Hermannstelle over het Wes�aalse landschap



In het Teutoburgerwoud liggen vele kilometers aan wandelpaden



Fantas�sch panorama van het fraaie landschap



De nazi’s waren ook gefascineerd door de Externsteine, een zandsteengebergte van wel 70 miljoen
jaar oud, dat iets verderop ligt. Een mys�eke plaats die ook wel het Duitse Stonehedge wordt
genoemd. Zoals je in wolkenpar�jen mensen of dieren kunt herkennen, prikkelen ook de
Externsteine de fantasie. Met een beetje goede wil zie je allerlei a�eeldingen in de rotspar�jen.
De meest rechtse rots bevat een grot en vlakbij de vijver is zelfs een open ‘sarcofaag’ te zien,
alhoewel aan de echtheid nog steeds wordt getwijfeld. Maar vooral de herkomst van het reliëf van
de kruisafname stelt kunsthistorici nog al�jd voor een raadsel. Aangenomen wordt dat het reliëf
stamt uit de twaalfde eeuw en dat het onderste deel ouder is dan het bovenste. De Extersteine
waren al in de middeleeuwen een populair bedevaartsoort en ook hier zochten de nazi’s tevergeefs
naar wetenschappelijke bewijzen voor de oorsprong en superioriteit van het ‘Arische’ ras.
De Externsteine zijn niet alleen populair bij picknickende gezinnen, ze hebben ook een magische
aantrekkingskracht op allerlei ‘gekkies’. Moderne heksen, druïden en Kel�sche en Germaanse
gemeenschappen vieren er jaarlijks de zonnewendefeesten en Walpurgisnacht. Je kunt de
rotspar�j beklimmen en bovengekomen van het uitzicht genieten over het Teutoburgerwoud.

Dat hee� het zwaar, zo zien we als we
wandelen door het bos. Door de grote
droogte maken de bomen steeds minder
hars aan, waardoor de boomschorskever
aan zijn vernie�gende knaagwerk kan gaan
beginnen. Overal horen we het hoge,
jankende geluid van ke�ngzagen die
inmiddels vele hectares bosgebied in de
strijd met de droogte en kever hebben
omgelegd. De komende jaren worden als
oplossing steeds meer naaldbomen
vervangen door loo�omen omdat die met
hun wortels op dieptes kunnen komen waar
nog wel water is.

Gelukkig is er nog bos genoeg over om te
wandelen. In het Teutoburgerwoud kan je
bij vrijwel elke parkeerplaats een ommetje
beginnen. Ze zijn uitstekend bewegwijzerd,
gaan over zachte bospaden en komen langs
de mooiste beekjes en bosmeertjes. Bij
Lemgo wandel je niet alleen door bos, maar
heb je ook schi�erende vergezichten over
de Duitse heuvelen. Zelfs ‘Hermann’ is te
zien. Maar het fijnste is de s�lte, de leegte,
de weidsheid waardoor corona even heel
ver weg is.

Uitzicht Externsteine



VROUWEN BROUWEN

Achthonderdduizend bezoekers komen elk jaar langs
bij de zussen Friederike en Simone, trotse brouwers
van het Detmolder Bier. Liefst 21 verschillende
biertjes worden door de zussen gebrouwen,
waarmee inmiddels menige een interna�onale prijs
is gewonnen. De Strate-zussen hebben hun fraaie
bierkasteel zo ingericht dat er niet alleen
rondleidingen zijn waarbij wordt getoond hoe bier
wordt gebrouwen, maar in het grand-café ook
bierproeverijen met heerlijke hapjes worden
georganiseerd.

Informa�e: h�ps://brauerei-strate.de/

HOLLANDSE MEESTERS

Lemgo is een oude hanzestad met een fraaie in renaissances�jl gebouwde
binnenstad vol winkels en restaurants. Even buiten het stadje ligt het
Weserrenaissance Museum Schloss Brake, ooit residen�e van Graaf Simon VI
zur Lippe (1554-1613). Op fraaie wijze wordt getoond hoe men hier leefde in
de 16e en 17e eeuw. Ook in dit museum is te zien hoe innig de band tussen de
Lage Landen en Wes�alen al�jd is geweest. Het museum hangt vol met
schilderijen van oud-Hollandse meesters, zoals van o.a. Hans Vredeman de
Vries en zijn zoon Paul.

Entree Weserrenaissancemuseum

Bierplankje

Eigenaresse bierbrouwerij

https://brauerei-strate.de/


Net buiten Detmold ligt het Freilichtmuseum, het grootste
openluchtmuseum (90 ha) van Duitsland met liefst 115
gebouwen. Je krijgt hier een goed beeld van hoe Wes�alen zich
de afgelopen 500 jaar hee� ontwikkeld. Niet alleen worden
allerlei oude ambachten gedemonstreerd, het is ook mogelijk
met paard en wagen het enorme terrein te verkennen.

OPENLUCHTMUSEUM

Informa�e:

h�ps://www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de/nl/

https://www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de/nl/


Reportage: Gilbert Roels
Foto’s: Gilbert Roels en Danielle Thille (Sen�ers GR)

Échappée Jurassienne
Het lange afstand pad van Franché-Comté krijgt een Zwitserse uitloper



In 2015 zag de Échappée jurassienne het levenslicht. Een lange afstand wandelpad dat
verschillende Grote Routepaden, streek-GR ’s en lokale wandelingen combineerde tot een 260
km (met een verlenging tot 300 km) lange wandelweg door de Jura in de Franse regio
Franche-Comté - Bourgogne. Uw Wandelkrant besteedde daar in 2016 al uitgebreid aandacht
aan. Nieuw is nu dat er een extra zijweg van 54 km bijkomt vanuit Les Rousses tot in het
Zwitserse Nyon aan het Leman meer. In deze reportage schenken we ook aandacht aan enkele
pareltjes langs de route Zoals Salins-les-Bains (zoutwinning), Arbois (hoofdstad van de Jura-
wijnen), Château-Chalon en Beaume-les-Messieurs (met zijn abdij uit de 9de eeuw).
En nog dit: wie deze route wandelt ontkomt niet aan de twee gastronomische toppers van de
streek: de befaamde Comté kaas en de Jura wijnen, waaronder de bekende vin jaune.
Tijdens enkel zonnige dagen begin oktober 2020 was uw Wandelkrant, samen met de Sen�ers
GR, te gast in de Jura. Om er twee dagen te wandelen en een aantal interessante sites te
bezoeken.

Voor wie de streek van de Échappée jurassienne niet zo dadelijk kan situeren: het gaat om
het gebied tussen de Bourgogne en Zwitserland, met het Jura gebergte en de rivier de Doubs
(een bijrivier van de Saône) als rode draad. De wandelroute loopt door de zuidelijke hel� van
Franche-Comté, tussen de steden Dole aan de Doubs en Saint-Claude, ten noordwesten van
Genève. En nu ook tot Nyon aan het Leman meer in Zwitserland.

De route verbindt een aantal belangrijke sites van de Jura. Met vertrek (of aankomst) in Dole
loopt ze via Arc-et-Senans, Salins-les-Bains, Arbois, Poligny, Château-Chalon, Baume-les-
Messieurs, Lons-le-Saunier, Ilay, Bellefontaine tot Les Rousses. De Échappée maakt daarbij
gebruik van een aantal bestaande Grote Routepaden. Dat zijn achtereenvolgens de GR59A,
de GR59, de GR559, de GR559A, de GR5 en de GR509. Een verlenging vanuit Les Rousses tot
Saint-Claude (40 km) is mogelijk. Tussen de GR- en GRP-paden door zijn er stukjes geel
bewegwijzerde Pe�te Randonnées (PR) en de laatste verbinding naar Saint-Claude loopt
eveneens voor een stuk over een PR.

Hoogtepunten langsheen het parcours zijn onder meer Dole, de historische kunststad en
geboortestad van Louis Pasteur, langs de route van het zout (met Salins-les-Bains en Lons-le-
Saunier), de talrijke meren en de rivier Doubs, het wilde water van de Saine en de rotskloof
van de Langoule�e. En vanzelfsprekend de schoonheid van het regionaal natuurpark van de
Haut-Jura.

De totale afstand van het parcours bedraagt 260 km van Dole tot Les Rousses en 300 km met
de verlenging tot Saint-Claude erbij. Vanaf de splitsing in Les Rousses naar Nyon is het nog
extra 54 km wandelen.

Om de hele weg te bewandelen suggereert men 17 of 18 dagen. Op de website van de
Échappée jurassienne vindt men de volgende vijf uitgewerkte wandelsugges�es:

Dag 1 tot 3: Dole – Arc-et-Senans – Salins-les-Bains
(52,8 km, 758 hoogtemeters)

Dag 4 tot 9: Arbois – Poligny – Château-Chalon – Beaume-les-Messieurs – Lons-le-Saunier
(99 km, 3930 hoogtemeters)

Dag 10 tot 15: Lac de Chalain – Ilay – Cascades du Hérisson – Gorges de la Langoue�e –
Bellefontaine – Les Rousses
(116 km, 3949 hoogtemeters)

Dag 16 en 17: Les Rousses – Lajoux – Saint-Claude
(39 km, 1116 hoogtemeters)
En de alterna�eve nieuwe route vanuit Les Rousses naar Nyon (CH)

Dag 16 tot 18: Les Rousses – Sommet de la Dôle (1677 m.) – Saint-Cergue – Nyon Lac Leman
(54 km, 1164 hoogtemeters)

Een aantal plaatsen langs het parcours zijn meer dan het bezoek waard. Onder andere:
Dôle, de historische geboortestad van Louis Pasteur aan de Doubs; de route van het zout
met Arc-et-Senans, Salins-les-Bains en Lons-le-Saunier; de stad Arbois (woonplaats van
Pasteur); Château-Chalon; Beaumes-les-Messieurs; de talrijke meren & de rivier Doubs; het
wilde water van de Saine en de rotskloof van de Langoule�e. En vanzelfsprekend het
regionaal natuurpark van de Haut-Jura. De Jura is de noordelijk voorloper van de Alpen. Dat
betekent meteen dat er langs de Échappée heel wat hoogteverschillen te overwinnen zijn.

Een aantal bezoeken
Salins-les-Bains
Dit lieflijke stadje en kuuroord ligt in de schilderach�ge vallei van de Furieuse, een
zouthoudend riviertje, en wordt gedomineerd door het hoog op de rotsen gelegen fort van
Belin. De absolute trekpleister van de stad is de grote saline. Het zoutwinningscomplex,
deels bovengronds en deels ondergronds (met gewelven uit de 12de-15de eeuw), is sinds
2009 UNESCO werelderfgoed. Het complex bevat eveneens een interessant museum.
Info: h�ps://www.salinesdesalins.com/

https://www.salinesdesalins.com/


Arbois
De hoofdstad van de Jura wijnen ligt aan de schilderach�ge Cuisance rivier. Het wijnmuseum is
ondergebracht in het Pécauld kasteel . Het wapenschild van de stad is de barmhar�ge pelikaan.
Het La�jns onderschri� betekent “zo handel ik voor wie ik lie�eb”. Op een plein naar hem
genoemd vindt met het gedenkteken van kapitein Morel, de held die de stad verdedigde tegen
de troepen van koning Henri IV. Dat de wijn alomtegenwoordig is in Arbois, bewijzen de
schilderingen op sommige huizen en op infoborden. Even buiten de stad en reden voor een
mooie korte wandeling, is de Curon toren in de wijngaarden.
Wie in Arbois is, mag zeker niet nalaten het authen�ek bewaarde huis en atelier van Louis Pasteur
te bezoeken.
Info: h�ps://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois/

https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois/


Château-Chalon
Tijdens onze tweedaagse wandeling (zie verder) passeerden we in Château-Chalon. Boven
op een rots gelegen en omringd door wijngaarden mag deze plaats de �tel “één van, de
mooiste dorpen van Frankrijk” dragen. De stad is bekend voor zijn Romeinse kerk en als
centrum van de “vin jaune”.

Je kan hier vanzelfsprekend ook wijndomeinen en -kelders en kaasboeren bezoeken, zoals
wij deden met het domein Berthet-Bondet en de Fromagerie ar�sanale Poulet.



Beaume-les-Messieurs
Nog een van de mooiste dorpen van Frankrijk langs de
Échappée is Beaume-les-Messieurs. Gelegen in een
majestueus keteldal aan de Seille rivier. Zeker te
bezoeken zijn de resten van de Benedic�jner abdij uit de
6de eeuw en haar Romaanse abdijkerk. Uniek in de kerk is
het Vlaamse retabel op het altaar, waarvan de auteur
echter onbekend is.
Info: h�p://www.baumelesmessieurs.fr/

Hotels
Tijdens deze driedaagse op en langs de Échappée jurassienne verbleven we in de volgende hotels:
Salins-les-Bains: Grand Hôtel des Bains – h�ps://www.hotel-des-bains.fr/
Arbois: het gerenoveerde Hôtel des Messageries – h�ps://www.hotel-messageries-arbois.com/
Chille (Lons-le-Saunier): Hôtel Parenthèse – h�ps://hotel-jura.com/fr/

http://www.baumelesmessieurs.fr/
https://www.hotel-des-bains.fr/
https://www.hotel-messageries-arbois.com/
https://hotel-jura.com/fr/


De wandelingen

Van Arbois naar Pupillin en terug
Echt grote afstanden gaan we �jdens de tweedaagse wandeling niet doen vermits het de
bedoeling is onderweg zoveel mogelijk te zien en te bezoeken. We beginnen onze eerste tocht
in Arbois en het parcours bestaat uit wijngaarden en nog eens wijngaarden.

Vanaf het plaatsteken La Marse�e wordt het parcours
alsmaar heuvelach�ger en bereiken we Pupillin, waar we
de rood-wi�e tekens van de GR59 vervoegen. Na een
bezoek aan het wijndomein Désiré-Pe�t en het
middagmaal in restaurant Grapiot in Pupillin, keren we
langs een alterna�eve weg terug naar Arbois. In Arbois
maken we tenslo�e nog een wandeling naar de Tour
Curon (zie hierboven onder Arbois).

We vervolgen onze weg door het
glooiende landschap tot de plaats
genaamd Micheru.

Onderweg gee� onze gids Laurent tekst en
uitleg bij de verschillende druivensoorten.

We winnen al vlug aan hoogte en blikken nog even terug op Arbois.

We bereiken de plaats genaamd Paradis en volgen het
duidelijk geel bewegwijzerd parcours.



Van Ménetru-le-Vignoble naar Château-Chalon, Beaume-les-
Messieurs en Reculée de Baume-les-Messiers

Was het gisteren maar wat verkennen,
dan staat vandaag het echtere
wandelwerk op het programma. We
starten opnieuw in de wijngaarden, dit
keer begeleid door Florian Spicher,
wandelspecialist van Jura Toerisme en
medeauteur van de Échappée
jurassienne.

Langs Le Rouillard gaat het op en af
rich�ng Château-Chalon.

Het pad begint nu
echt te klimmen en
we krijgen zicht op
het mooie dorp.

Het pad begint nu echt te klimmen en we krijgen zicht op het mooie dorp (échappée.2020.12
- échappée.2020.13 - échappée.2020.14).
Een sterk klimmend pad langs de rotsen (échappée.2020.15) brengt ons aan de voet van
Château-Chalon aan een gedenkbord uit 1953 over de harde arbeid van de wijnboeren
(échappée.2020.16). We geven jullie graag de vertaling mee: “Aan de wijnboeren die van



Een sterk klimmend pad langs de rotsen
brengt ons aan de voet van Château-Chalon
aan een gedenkbord uit 1953 over de harde
arbeid van de wijnboeren. We geven jullie
graag de vertaling mee: “Aan de wijnboeren
die van genera�e tot genera�e over dit harde
pad hebben gezwoegd om de vermaardheid
van een edele wijn te verzekeren bij allen”.

In het dorp ontmoeten we opnieuw de GR59.

We bekijken ook even de overblijfselen van
de torens, origineel uit de Karolingische �jd
in de 9de eeuw en verbouwd tot ves�ngen in
de 15de eeuw. Op de foto: onze gids Florian
Spicher, met rechts van hem Danielle Thille
en Alain Carlier, beide van de Belgische
organisa�e Sen�ers de Grande Randonnée.

Na een wijnproeverij (zie
Château-Chalon hierboven)
en een middagmaal in Le
Bouchon du Château, gaan
we opnieuw op pad.
Onderweg leren infoborden
ons nog wat meer over de
wandelmogelijkheden, de
wijn en de natuur.



De Belvédère de Granges
betekent het begin van een
pi�ge en vooral steile
afdaling langs de Échappée
en de GR59 samen naar het
spectaculaire keteldal van
Beaume-les-Messieurs en
zijn abdij, waarop we nu al
zicht krijgen.

Na het bezoek aan de abdij vervolgen we onze weg,
samen met de GR59, rich�ng Gro�es de Beaume. We
volgen hier de Dard, een mooi maar wispelturig
bijriviertje van de Seille. Het pad brengt on bij het
einddoel van de dag, de “Cascade des tufs” op de Dard.

Zicht op de „Cascade des tufs”.



Info & documenta�e
Op de website van de échappée jurasienne vindt alle toeris�sche informa�e en een reeks wandelsugges�es en -programma’s:
h�ps://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pra�quer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/

Wie de toeris�sche troeven van de Franse Jura wil ontdekken, kan terecht op de site
h�ps://be.france.fr/nl/jura-gebergte/lijst/het-juragebergte-doen-bekijken

Voor toerisme in de hele regio Bourgogne - Franche-Comté (ook in het Nederlands) kan men terecht op de officiële site
h�ps://nl.bourgognefranchecomte.com/

De nieuwste edi�e van de topogids nr. 390
(van 2021) van de route is te verkrijgen via
h�ps://bou�que.ffrandonnee.fr/topoguide-
lechappee-jurassienne

Men kan de gids ook bestellen via
h�ps://www.groteroutepaden.be/

Extra foto albums:
Op onze eigen fotowebsite kan je terecht voor nog meer Juraplezier:

h�ps://wandelkrant.smugmug.com/Frankrijk/Jura

Breng ook een bezoek aan ons Jura foto album:
h�ps://wandelkrant.smugmug.com/Frankrijk/Jura

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/
https://be.france.fr/nl/jura-gebergte/lijst/het-juragebergte-doen-bekijken
https://nl.bourgognefranchecomte.com/
https://boutique.ffrandonnee.fr/topoguide-lechappee-jurassienne
https://boutique.ffrandonnee.fr/topoguide-lechappee-jurassienne
https://www.groteroutepaden.be/
https://wandelkrant.smugmug.com/Frankrijk/Jura
https://wandelkrant.smugmug.com/Frankrijk/Jura


The making of: een macroroute
Een weg naar duurzaamheid

Hoe vaak hebben we het al gehoord: het toeris�sche model van de Canarische
eilanden is achterhaald. "Vakan�egangers" zijn anno 2020 "reizigers" geworden en
willen méér dan alleen een goudgeel strand en een verwarmd zwembad. Ze willen hun
bestemming leren kennen, proeven en beleven. De honger naar cultuur en natuur van
de Westerse toerist is nog nooit zo groot geweest. We zijn ook allemaal milieubewuster
gaan leven en in de volgende genera�es zal de term duurzaamheid zich hopelijk in onze
genen vastze�en. Daar hoort ook duurzaam toerisme bij.

Bij duurzaam toerisme rinkelt de kassa in de eerste plaats bij de lokale bevolking en
niet bij grote mul�na�onals. De culturele iden�teit, tradi�es en cultuurhistorie van de
gemeenschappen in het gebied worden gerespecteerd, net als de kwaliteit van
landschap en milieu. Verschillende bestemmingen proberen hun massatoerisme te
ruilen voor een duurzamer model; een �tanenwerk.

In Mogán werd reeds jaren geleden aan de alarmbel getrokken toen bleek dat de
draagkracht van Puerto de Mogán was overschreden en het vissersdorpje s�kte onder
de toeris�sche drukte en druk. De gemeente hee� toen een wandelroutenetwerk in
het leven geroepen om toeristen weg te lokken van de kust, naar het hinterland. Het
landschap in het binnenland is een gevarieerd pakket dat bestaat uit diepe ravijnen,
verlaten gehuchtjes en vergezichten die geen enkele wandelaar onverschillig laten. Als
een waardevol stukje an�ek waar jaren niemand meer naar had omgekeken, werd het
binnenland van de zolder gehaald, opgepoetst en toeris�sch geveild. Het resultaat is
een langeafstandsroute met de klinkende naam "la Senda de Tamaranae: entre Riscos
y Barrancos". De Nederlandse vertaling liegt er niet om: "het Pad van Tamaranae:
tussen afgronden en ravijnen". Wandelen is misschien geen sport maar om Mogáns
macroroute zonder veel kleerscheuren te overleven, dien je toch spor�ef te zijn want
een route met een s�jging van meer dan 1500m is geen ka�enpis.

Op RouteYou kan je alvast de drie tracks terugvinden via volgende weblinks:

h�ps://www.routeyou.com/nl-es/route/view/8219321/wandelroute/mogan-track-1

h�ps://www.routeyou.com/nl-es/route/view/8219423/wandelroute/mogan-track-2

h�ps://www.routeyou.com/nl-es/route/view/8219466/wandelroute/mogan-track-3

Mogán Verde: jullie nederlandstalige
privé-gidsen op Gran Canaria!

Mogán Verde is een firma van duurzaam toerisme die hoofdzakelijk privé-wandelingen
aanbiedt in het ruige hinterland van Gran Canaria. Hierbij begeleid ik jou als gids terwijl
je samen met je partner, familie of vrienden op pad bent. Je kan een wandeling uit het
aanbod op onze website kiezen of ik stel je enkele op-maat-gemaakte wandelingen
voor.

Mijn academische achtergrond staat me toe me te verdiepen in verschillende
onderwerpen, zoals vulkanisme, flora, geschiedenis en architectuur. Dankzij mijn jaren-
lange ervaring als wandelgids en “officiële gids van de Canarische regering” wordt elke
wandeling een levendige, vrolijke, geanimeerde en interessante tour!
Mogán Verde stelt ook wandelvakan�es samen, zowel voor par�culieren als voor
verenigingen en reisbureaus. Met behulp van verschillende bouwstenen als wandel-
tocht, transport, lunch, verblijf kunnen we voor jou de ul�eme op-maat-gemaakte
wandelvakan�e samenstellen! Ik woon al meer dan 17 jaar op de Canarische eilanden
en zowel Gran Canaria als Fuerteventura ken ik als mijn broekzak!

Sofie Hendrikx

Gaan we samen op pad?

E-mail: mogan.verde@gmail.com

h�ps://www.moganverde.es/nederlands/

https://www.routeyou.com/nl-es/route/view/8219321/wandelroute/mogan-track-1 
https://www.routeyou.com/nl-es/route/view/8219423/wandelroute/mogan-track-2
https://www.routeyou.com/nl-es/route/view/8219466/wandelroute/mogan-track-3
mailto:mogan.verde@gmail.com
https://www.moganverde.es/nederlands/


Een nobel plan

De langeafstandsroute van bijna 30 km begint aan de bergpas van Tasarte die tevens de
grens is tussen de gemeente Mogán en de gemeente La Aldea de San Nicolás. Het
eerste traject is glooiend (lees: Canarisch glooiend) want zelfs een hellingsgraad van
16% kruipt niet in je koude kleren. Het tweede traject leidt naar een hoogvlakte. Langs
een ver�cale bergflank met een s�jgingsgraad van bijna 30%, baant het pad zich een
weg omhoog. Meer dan een dozijn werklieden hebben er aan de weg ge�mmerd.
Meestal ging het om ongeschoolde werklozen die gewapend met houweel en ezel, bij
het ochtendgloren deze kilometro ver�cal inze�en om in een verlaten niemandsland
een spoor te trekken.

© Eric Jan De Ruiter / Sofie Hendrikx



Een groot en ambi�eus plan

De langeafstandsroute is trouwens de ruggengraat van een veel groter en ambi�eus
project. Zo verstrengelen zich allerlei circulaire wandelroutes met "la Senda" die zich
als een levensader in het landschap hee� ingesneden. Het is trouwens een pad met
meer dan vij�onderd jaar geschiedenis. Sommige tracés stammen zelfs nog uit de pre-
hispaanse �jd. De oude geplaveide stukjes ademen geschiedenis uit. Langs deze
paadjes werd het vee gedreven, transporteerden de "carboneras" houtskool en
de "pinocheros" gedroogde dennennaalden. Loopjongens o�ewel "propios" brachten
boodschappen van het ene dorp naar het andere. Deze loopjongens speelden een
bijzondere rol in het verleden. Ze werden ook betaald om een dokter te halen,
overlijdens mee te delen en matrones ´s nachts te wekken. Jonge meisjes stapten
blootvoets de bijna 20 km die hen scheidde van de danstent in La Aldea - hun
dansschoentjes in de hand. Maar de paadjes waren ook ziekteverspreiders. Ten �jde
van de pest en cholera werden er barricades opgetrokken en werden de paadjes
gesloten. Een soort van COVID-quarantaine avant la le�re. "Als de paadjes konden
praten, had je stof voor �entallen geschiedenisboeken", zei Emilio -de voorman van de
werklieden- prozaïsch in een kort telefoongesprek.

Het eenzame hinterland van Mogán

Wanneer je als wandelaar na de klim de hoogvlakte bereikt, wordt het agrarische
verleden van Mogán opeens heel tastbaar. Je ziet er verlaten akkers, een enkele
woongrot en opgedroogde waterbronnen. Met een beetje fantasie kan elke wandelaar
zich voorstellen hoe kromgebogen vrouwtjes met bundels tarweoogst op de rug, naar
de dichtstbijzijnde dorsvloer snelden om er handma�g de korrels uit de aren te
slaan. Groepjes pijnbomen wiegen trots met de wind mee en �entallen inheemse
planten kleuren er het landschap. Het zicht vanaf de hoogvlakte reikt tot aan de
eindeloze horizon van de Atlan�sche Oceaan. De s�lte is er oorverdovend. Is dit
misschien wat Simon & Garfunkel bedoelden toen ze in 1969 "The Sound of Silence"
zongen?

© Eric Jan De Ruiter / Sofie Hendrikx © Eric Jan De Ruiter / Sofie Hendrikx



Obstakels onderweg

Grote delen van de macroroute gaan over privé-gronden. De gronden zijn vaak
geklasseerd als bosgronden en hun geldwaarde ligt laag. Nie�emin moest elke
eigenaar een document ondertekenen waarin hij de gemeente de officiële
toestemming gee� het oude pad dat zijn grondstukken doorkruist, te restaureren en
géén enkele wandelaar ooit de doorgang te ontzeggen. En daar knelde nu net het
schoentje; het wandelschoentje om precies te zijn. Soms weigerden eigenaars het
document te ondertekenen en moest het tracé gewijzigd worden. Onteigeningen
kwamen niet in vraag want daar leende het beperkte budget van 240.000 EUR zich niet
toe. De Europese Unie hee� 204.000 EUR op tafel gegooid en de gemeente Mogán
hee� zelf ook een flinke duit in de zak moeten doen.

Tamaranae, de inheemse drakenboom

Mogáns wandelroutenetwerk is echter een werk van lange adem. Jaren geleden begon
de lokale wandelclub "Veredas de Atauro" te lobbyen om het oude pad dat parallel
langs het waterkanaal loopt, te restaureren. Het is �jdens dit traject dat het pad zijn
naam "tussen ravijnen en afgronden" eer aandoet. Links werpt een ver�cale rotswand
van meer dan honderd meter schaduw op het kanaal, rechts lonkt de afgrond. Tegen
de rotswanden kleven dennenbomen en drakenbloedbomen. Van deze laatsten, is er
een soort die alleen alleen op Gran Canaria lee� en waarvan er slechts een handvol de
houtkap hee� overleefd. Het gaat hier om de bedreigde Dracaena tamaranae waarbij
"Dracaena" op het geslacht van de drakenbloedbomen wijst en "tamaranae" op een
oude, misplaatste naam voor het eiland Gran Canaria. Pad en kanaal worden
geflankeerd door �entallen inheemse planten waarvan velen zeldzaam zijn, zoals de
roze brem o�ewel Teline rosmarinifolia. Hier gaat elke botanicus uit zijn dak!

© Eric Jan De Ruiter / Sofie Hendrikx © Eric Jan De Ruiter / Sofie Hendrikx



Onze 59 mooiste wandelroutes op RouteYou

Onze gra�s wandelroutes & wandelsugges�es met kaart, roadboek, GPS track en foto’s.

Samen met “De Wandelaar” hebben we sinds 2013 heel wat afgewandeld in Limburg
en zelf ver daarbuiten. Dit telkenmale in een kleine groep, eigen aan “De Wandelaar”.
Stuk voor stuk waren het mooie tochten in diverse omgevingen en omstandigheden.
Wegens Corona werden er in 2020 geen wandeltochten georganiseerd, maar
wandelden we wel individueel.

Al deze en enkele extra wandelsugges�es die eerder in onze blog verschenen hebben
we nu op ons RouteYou account geplaatst, met een link naar de verschillende
fotoreportages, informa�e over waar je kan eten of picknicken onderweg, een
uitgebreide routebeschrijving die je kan lezen of downloaden via het roadboek, een
downloadbare GPX voor op je wandel gps of smartphone of je kan de wandeltocht zelfs
openen met je RouteYou App op je mobieltje.

Het zou gewoonweg zonde zijn om dit allemaal niet openbaar te maken aan jullie
wandelaars. Vandaar deze extra service van De Wandelkrant!

Ontdek ze alle 59 in een slag op ons Wandelkrant RouteYou kanaal:
h�ps://www.routeyou.com/user/routes/553451/wandelkrant

Pionier in Mogán

Zoals het zo vaak met projecten gaat, werd er geen rekening houden met onvoorziene
tegenslagen waardoor de �jdsplanning gebukt ging onder een eeuwige uitloop. Maar
het resultaat mag er wezen. Zachte en brede paadjes slingeren door de
pijnboombossen, treden zijn uitgehouwen in de rotsen en op de meest onverwachte
plekjes wacht er een picknicktafel. Wie in de komende maanden de langeafstandsroute
bewandelt, mag zich een pionier wanen. Het is een zaligheid! Want wandelen over een
vers aangelegd pad is als slapen in een vers opgemaakt bed!

Ontdek verder het rijke wandelaanbod wat u
Gran Canaria kan brengen op onze website:

h�ps://wandelkrant.be/gran-canaria/

© Eric Jan De Ruiter / Sofie Hendrikx
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Lees ook onze 27 vorige
Wandelkrant edi�es rijk aan
puur wandel-lees-plezier op

h�ps://wandelkrant.be/kiosk/

Onze volgende edi�e is er vanaf 1 mei !!!
h�ps://wandelkrant.be

https://wandelkrant.be/kiosk/
https://wandelkrant.be

