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Lezersaanbieding: Wandelvakan�e in het Oostenrijkse Karinthië van zondag 26 september - zondag 3 oktober 2021
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In deze 29ste edi�e:

Deze foto spreekt boekdelen. Hebben we de top bereikt of schuilt er nog een nieuwe hindernis na de bocht?
Donkere wolken staan te wachten maar toch is er al een lichtpuntje in de verte te ontwaren.
Een heleboel onzekerheden nog, maar we blijven op�mis�sch en hopen jullie even te kunnen laten
wegdromen bij het lezen van deze gra�s Wandelkrant.
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Onze wandelvakan�e naar Karinthië voor deze zomer hebben we verschoven naar een latere
datum: zondag 26 september tot en met zondag 3 oktober 2021. Met een nieuw Corona
Proof programma: het wordt een recrea�eve wandelvakan�e, een mix van Alpe Adria Trail,
Slow Trails, Almwandelingen, en … (geheim�ps) …. Geen snelheidsrecords, maar genieten! Zo
Corona Proof mogelijk, afzijdig van de drukte, geen samengedrukte massa's van mensen in
bergli�en, maar veilig en wel iedere dag gebracht en opgehaald met de luxe autocar van B&V
Reizen om zo een mooi stukje te kunnen wandelen en te genieten. Het programma en de
voorwaarden kan je hier lezen. Het busje zit al halfvol.

Geniet en droom even (ver) weg met deze 29ste Wandelkrant edi�e op je scherm!

Vele wandelgroeten, Marc

Laat je verrassen door het adembenemende Umbrië met zijn fascinerende en 
afwisselende landschappen, schilderachtige middeleeuwse dorpen en steden. 
Geniet van een echte Italiaanse ‘gelato’,  spannende wijnen en smaak volle 
lokale gerechten op gezellige terrasjes en in de kleine sfeer volle restaurantjes. 
Onze wandel-, fi ets- en gourmetreizen zijn een ideale manier om het gastvrije 
en authentieke Umbrië te ontdekken. 

Al onze wandel- en fi etstochten hebben verschillende niveaus en zijn 
daardoor geschikt voor de recreatieve als de meer geoefende wandelaar en 
fi etser, voor jong en oud, echtparen en singles.

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria
T. +41 79 2457505  |  +39 346 3254167
info@ecologicotours.com  |  info@meravigliosaumbria.com 

www.ecologicotours.com 
www.meravigliosaumbria.com

Beleef het authentieke Umbrië, 
het groene hart van Italië

Wandel- en fi etsvakanties

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!

https://wandelkrant.be/mediakit
https://wandelkrant.be/kiosk/
https://wandelkrant.be/
https://www.facebook.com/Wandelkrant
https://wandelkrant.be/
https://www.facebook.com/Wandelkrant
https://twitter.com/DeWandelkrant
https://www.pinterest.com/Wandelkrant/
https://thema.press/
mailto:info@marcthijs.be
https://wandelkrant.be/aanbiedingen/
https://www.wiedtal.de/


LEZERSAANBIEDING

KARINTHIË

Prijs: € 650 per persoon op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag singel : € 70.
We verblijven in het recentelijk gerenoveerde 3*** Gasthof Hotel Winkler.

Zondag 26 september – Zondag 3 oktober 2021

Wandelvakan�e in het Oostenrijkse Karinthië

Inbegrepen:
• dagrit heen en terug met luxe autocar
• 7 x avondmaal, overnach�ng en ontbijt
• excursies met luxe autocar
• BTW, wegen- en verblijfstaksen
• elke dag wandelbegeleiding

Niet inbegrepen:
• drank aan tafel en andere maal�jden
• persoonlijke uitgaven
• reisverzekering

Boeken kan enkel via
h�ps://www.bvreizen.com/

Vergunning C3297

Ontdek het volledige programma op: h�ps://wandelkrant.be/aanbiedingen/
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.

• 7 nachten met maaltijden,    afhankelijk van de categorie• Tennengauer wandelkaart en -boek  
   evenals een Nordic Walking-boek• Abtenau wandelpoloshirt• Een heerlijke almjause• Geschenk:    1 genotbon ter waarde van € 10,-• Tennengau+ kaart met kortingen• Gratis gebruik van    lokaal openbaar vervoerPrijs per persoon in een tweepersoonskamer:                 vanaf € 195,00

Speciale aanbieding      exclusief voor de lezers                        van de Wandelkrant

Prijs per persoon in een tweepersoonskamer:                 
alleen met boekingscode:Wandelkrant 04/2021

Touristeninformatie Abtenau | Markt 165 | 5441 Abtenau | Oostenrijk
Tel +43 6243 4040 | ferien@abtenau-info.at | www.abtenau-info.at www.instagram.com/visitabtenau

www.facebook.com/abtenauInformatie en boeking:

Een wandeleldorado voor jong en oud
• 300 km bewegwijzerde wandelpaden 
   in Abtenau in het Lammertal
• Postalm: wandelpaden en traditionele berghutten 
   in het grootste bergweidegebied van Oostenrijk 
• Plezier- en belevenisregio Tennengau
• 4 permanente IVV-routes
• Natuurreservaat Egelsee
• Museum voor volkskunde
• Gratis openbaar vervoer met de Tennengau+ Card

               - tussen Dachstein en Salzburg

Geheimtipp: Almzomer in 
     het wandelparadijs Abtenau

Een mix van Alpe Adria Trail, Slow Trails, Almwandelingen, en … (geheim�ps) ….

https://www.hotelwinkler.at/home.html
https://www.bvreizen.com/
https://wandelkrant.be/aanbiedingen/
https://www.ngi.be/website/


Twee nieuwe Grote Routepaden en topografische gidsen voor Wallonië

De GRP123 Tour de la Wallonie picarde
(GR de Pays of streek-GR) is gebaseerd op
de oude (en vergane) Tour du Hainaut
occidental. De GRP is voor ruim de hel�
helemaal nieuw en nu 259 km lang. De geel
en rood bewegwijzerde route flirt
regelma�g met de grens met Oost-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant, zoals aan
de Kluisberg en rond Edingen. En steekt af
en toe zelfs de Franse grens over. Het
parcours van deze lus-vormige wandeling
loopt als volgt: Tournai - Brunehaut -
Péruwelz - Bernissart - Villerot - Erbisœul -
Lens - Brugele�e - A�re - Silly - Enghien -
Lessines - Flobecq - La Houppe - Ellezelles -
Wa�ripont - Mont de l’Enclus - Warcoing -
Pecq - Obigies - Mont-Saint-Aubert - Kain -
Tournai.
Tot de hoogtepunten van deze route
behoren onder meer de bossen van Silly,
Ligne en Enghien (Edingen). En het mooie,
182 hectaren grote park van Enghien met
zijn waterpar�jen, aangelegde tuinen en
merkwaardige gebouwen. En aan en op de
grens met Frankrijk de staatsbossen van
Bonsecours en Flines.

Beide topogidsen (en vele andere) zijn te
verkrijgen bij Les Sen�ers de GR.

Gilbert Roels

In de eerste plaats is er de GR17 Lesse et
Lomme. De nieuwe GR loopt voor 105,1 km
langs de Lesse en voor 60,4 km langs haar
bijrivier de Lomme. Samen goed voor 165
km natuur en avontuur. De blauwe
topogids (het blauw verwijst naar de
rivieren) beschrij� daarnaast 10
nietbewegwijzerde rondwandelingen die
aansluiten bij beide rivieren.
Dat zijn:
1. La vallée de l’Our (23,6 km)
2. La vallée de l’Almache (19,8 km)
3. La vallée du Wéri - De l’Ardenne à la
Famenne (15,3 km)
4. La Lesse : gouffre et chavée (17,9 km)
5. Au cœur de la Famenne (21,8 km)
6. De la Lesse à l’Hileau Panorama sur
l’Ardenne et la Famenne (25,7 km)
7. Hauts lieux : de château en château (23,6
km)
8. De la Meuse à la Lesse (18,9 km)
9. Vallée du Marsolle (15,1)
10.Vallée de la Masble�e (14,2 km)

Les Sen�ers de Grande Randonnée asbl (de Franstalige zusterorganisa�e van de vzw Grote Routepaden) hee� twee nieuwe paden
en dus twee nieuwe topogidsen gerealiseerd.

https://grsentiers.org/topo-guides/28-grp-123-tour-de-la-wallonie-picarde.html
https://grsentiers.org/2-topo-guides
https://grsentiers.org/topo-guides/188-gr17-la-lesse-et-la-lomme-par-les-gr.html
https://grsentiers.org/topo-guides/188-gr17-la-lesse-et-la-lomme-par-les-gr.html


Omwille van

• De aandacht voor natuurgebieden en het wandelen door weiden en over grasland
• De uitstekende en mooie bewegwijzering in beide rich�ngen, vaak op duurzame

houten paaltjes, inbegrepen aanlooproutes, wat voor een wandelroute steeds een
belangrijke meerwaarde betekent

• Het grensoverschrijdend karakter en de samenwerking tussen Belgische en
Nederlandse partners

• De degelijke website, die het mogelijk maakt delen van de Rivierpark wandeling te
combineren met lokale wandelingen, zowel in België als in Nederland

• De goed gedocumenteerde kaar�older

hee� de jury eenparig beslist de trofee 2021 toe te kennen aan
de Lange Afstandswandeling Rivierpark Maasvallei.

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)

Wandelroute van het Jaar 2021 bekend: 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

https://www.groteroutepaden.be/nl/
https://wandawandelt.nl/
https://wandelkrant.be/
https://www.natuurwandelaars.eu/
https://www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/langeafstandswandeling


Stadswandeling Centrum Bergen op Zoom op IZI-travel app

De Stadsgidsen Bergen op Zoom is een ac�eve s�ch�ng die in Bergen op Zoom rondleidingen
verzorgt in zowel de historische gebouwen als door het historische centrum van de stad. Door
de covid -19 maatregelen is dit nu nog steeds onmogelijk. Daarom hebben ze gekozen voor
een stadswandeling die u zelf kunt maken. Een van de stadsgidsen hee� het onderstaande
ar�kel geschreven.

“Der�g kilometer boven Antwerpen ligt Bergen op Zoom. Ooit lagen de twee steden aan de,
toen nog brede, rivier de Schelde en deden schepen op weg naar en vanuit Antwerpen de
haven van Bergen op Zoom aan om goederen te brengen en te laden.

De bouwmeesters Keldermans, die in Antwerpen ac�ef geweest zijn, hebben ook hun sporen
in Bergen op Zoom achtergelaten. In de binnenstad is het ook te zien, dat de stad van oudsher
op de Zuidelijke Nederlanden gericht geweest is. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de
historische binnenstad van Bergen op Zoom nog steeds een zuidelijk �ntje hee�.
Het grootste monument van de stad, Stadspaleis Het Markiezenhof, is het enige zuidelijke
stadspaleis dat nog compleet is met alle bijgebouwen.

Normaal gesproken is het vanaf eind april mogelijk de historische binnenstad met een
stadsgids te verkennen, maar nu het vanwege Corona niet mogelijk is om deze
stadswandelingen te organiseren, is er een stadswandeling via de app ontwikkeld om de
bezoeker toch van al het moois, dat de stad te bieden hee� te kunnen laten genieten.
De wandeling kan op elk �jds�p gelopen worden, alleen of in een klein gezelschap en is ook
leuk om met kinderen te lopen (denk wel om de Corona regels, zoals die in België en
Nederland gelden!).

Het is simpel. Nadat je de IZI-Travel app gedownload en geopend hebt, wordt de vertrekplaats
op de Grote Markt aangegeven. Op een pla�egrondje op je scherm zie je de te lopen route,
die je van het ene naar het andere interessante punt in de binnenstad brengt. Bij zo’n punt
aangekomen krijg je (gesproken en geschreven en met foto's) informa�e over de geschiedenis
van dat stukje Bergen op Zoom of het betreffende gebouw. Je kunt het hele traject in een
klein uurtje lopen, maar wil je ergens wat langer kijken of (als dat straks weer mogelijk is) een
tussenstop maken op een van de vele terrasjes die de stad te bieden hee�, is dat natuurlijk
ook mogelijk. En wil je niet lopen, maar ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad,
dan kun je hem lekker thuis doorlezen.





Bent u nieuwsgierig geworden? Download dan de izi Travel app uit de Play store op uw
smartphone, kies voor “in de buurt” , als u in Bergen op Zoom of omgeving bent en kies
vervolgens voor de “stadswandeling centrum Bergen op Zoom”.

Wilt u het gewoon thuis bekijken kies dan voor “”Waar wil je heen ?”. Kies voor “Nederland”
en “Bergen op Zoom” en u ziet de wandelingen die er in Bergen op Zoom zijn”.

(Jannie Bom, Stadsgids Bergen op Zoom)
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Stadswandeling Centrum Bergen op Zoom op IZI-travel app

Noot van de Wandelkrant:

Bent u toch in Bergen op Zoom wandel dan ook een van de routes over de
Brabantse Wal, zoals beschreven in onze Wandelkrant edi�e nr. 9
(Stuifduinenwandeling), 10 (Kraaijenberg wandeling) en 11 (Fort De Roovere
wandeling). Ook in Edi�e nr. 15 vind je de eerste aflevering van “Wandelen in
Noord-Brabant” “De Landgoederen rond Bergen op Zoom”.

Lees deze edi�es op h�ps://wandelkrant.be/kiosk/

https://wandelkrant.be/kiosk/


Eenvoudige wandelingen op een ruig en bergach�g eiland?
Het kan!
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Gran Canaria geboekt als wandelbestemming?
Wanneer je vliegtuig Gran Canaria nadert, gluur je net als je medepassagiers opgewonden
door het vliegtuigraampje, leunend en kreunend over andermans schoot om een glimp op
te kunnen vangen van het beloofde paradijs. Op dat moment zie je waarschijnlijk niet meer
dan een bruin, stekelig en rond eiland te midden van een plas water. Even later doemt haar
oostkust op en wordt je aandacht getrokken door een kustvlakte die bevuild is met serres
en stortplaatsen: el mar de plás�co. Een kleine rilling gaat door je lijf en een gevoel van
ontgoocheling maakt zich kortstondig meester van je wandelaarshart. Maar als je dan je
blik naar de horizon wendt, zie je haar kleurrijke bergtoppen en diepe ravijnen en hoor je
de lokroep van de natuur! Wanneer je van boord gaat, �ntelt de warme voorjaarszon op je
huid en proef je de zilte lucht op je lippen. Gran Canaria maakt haar belo�e waar!

In Gran Canaria´s ver�cale vulkanische landschap komt elke ruige bergwandelaar aan zijn
trekken. Maar het eiland hee� plaatselijk ook een zachtere, vrouwelijke vorm waardoor het
evenzeer aantrekkelijk is voor de meer gemoedelijke wandelaar.



Circulaire wandeling rond één van Gran Canaria´s stuwmeren

Het eiland is bes�pt met meer dan 100 stuwmeren waarvan er 69 als “grote bassins” gelden.
Vele stuwmeren zijn omgeven door een netwerk van kanaaltjes die in het regenseizoen het
water naar het bassin afvoeren en �jdens de andere 360 dagen van het jaar, als wandelweg
dienen. Zo biedt het stuwmeer van “Las Niñas” een palet aan wandelmogelijkheden. Haar
“Gran Circular” is steeds een hit! Tussen maart en juni wandel je er namelijk door een
bloemenzee. Archeologische sites uit de prehispaanse �jd, bezaaid met aardewerkscherven en
versierd met grotschilderingen zorgen verder voor een culturele touch.

Wie van bouwkunde houdt, vindt in de genialiteit van haar stuwdam een intellectuele
uitdaging. Een picknick in het centrum van haar aangrenzende hoogvlakte is de kers op de
taart. Terwijl de innerlijke mens wordt gevoed, zalven natuurlie�ebbers er hun wandelaarsziel
met vergezichten die tot het naburige eiland Tenerife reiken. Thrillseekers kunnen ook op de
rand van haarmeseta picknicken, loerend naar het honderden meters lager gelegen ravijn van
Arguineguín.

(Technische gegevens “Gran Circular Presa de Las Niñas”: 7 km, 120 m hoogteverschil)



Zin in een ondergrondse tunnelwandeling?

Gran Canaria hee� een hele rijke watercultuur
die meer dan alleen de stuwmeren beslaat. Tot
in de 15de eeuw waren de meeste ravijnen
gezegend met een natuurlijke waterloop. Na de
Spaanse verovering werden grote delen van het
land en de grondwaterreservoirs onder de
verschillende veroveraars verdeeld. De race
naar het water werd ingezet. Gran Canaria´s
bodem werd geperforeerd met watermijnen en
-galerijen. Kanaaltjes, waterpu�en en reservoirs
werden gebouwd como si no hubiera mañana.

De gevolgen? De natuurlijke stroompjes droogden op, de ondergrond is als
een kaas met gaten. Vele tunnels en kanalen raakten met de jaren in
onbruik en zijn in het laatste decennium door wandelaars ontdekt. Deze
watertunnels voegen een extra spanningselement toe aan eender welke
bergwandeling. Als je aan het andere uiteinde de tunnel verlaat, wordt je
verrast door een nieuw en fris landschap. Zon en schaduw wisselen zich
�jdens tunnelwandelingen af. Net als warmte en koelte. En in plaats van
loodrecht over de berg te stappen, ga je er vlak doorheen.

(Technische gegevens “tunnelwandeling tussen Chira en Soria”: 6 km,
190 m hoogteverschil)



Vlak, vlakker, vlakst

Llanos de Pargana, Llanos de La Pez, Llanos de Ana López,…

Llanos zijn hoogvlaktes. De drie bovengenoemde parels liggen
verstopt tussen Gran Canaria´s scherpste bergtoppen enerzijds
en de kraterrand van La Caldera de Tejeda anderzijds. Paadjes
slingeren van de ene hoogvlakte naar de andere.
Het hoogteverschil is gering.

De meeste llanos in het centraalmassief liggen op meer dan
1500 m hoogte en op een boogscheut van elkaar. Ook hier
woedt tussen maart en juni een bloemenzee wanneer de gele
brem, de roze salie, de paarse muurbloem en de wi�e
margrieten volop in bloei staan. Botanici, wandelaars en
geologen genieten hier gulzig van het natuurschoon.

(Technische gegevens “Llanos de la Cumbre”: 6,5 km,
130 m hoogteverschil)



Gran Canaria geboekt als
wandelbestemming in de zomer?

Tijdens de warme zomermaanden, verschuilen de meeste canarios zich binnenshuis en
wagen zich pas in de late namiddag buitenshuis. “Tomar la fresca” is een Spaans gebruik
waarbij men in de vroege avond een stoel naar buiten sleept, zich strategisch op de stoep
sta�oneert en gezellig met alle buren keuvelt. De canarios hebben er zo hun eigen versie
van. Hele families zwiepen opklapbare stoelen in de auto, rijden naar de bergen en
posi�oneren zich langs de weg. Terwijl oma en opa de wacht optrekken, gaan de tweede en
derde genera�es op pad. Liefst in de buurt van een stuwmeer, want daar is het vlak. De
avondwandeling wordt dan steevast afgesloten met een goddelijke zonsondergang waarbij
een hete gloed de hoogvlakte goudgeel kleurt en de prehispaanse zonnegod Acorán achter
Tenerife in de oceaan wegzinkt. Vroege vogels opteren in de zomer voor een rauwere vorm;
ze gaan dauwtrippen. Hun wekker rinkelt op een monsterlijk uur. Na een vluch�g ontbijt
trekken ze, gehuld in fluorescerende kledij en gewapend met hoofdlampen, de bergen in.
Rotsach�ge paadjes die naar dauw en nat zand ruiken, leiden hen in een ijltempo naar
hoger gelegen delen waar ze met een eenzame zonsopgang gelauwerd worden. Als de
wereld nog slaapt, is wandelen vrijheid!

Laat Gran Canaria´s natuurschoon je ziel veroveren en draag net zoals haar inwoners, de
zomer in je hart!

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!

Ook voor de Wandelkrant schreef ik al tal van reportages. Je kan ze lezen in hun kiosk
of via h�ps://wandelkrant.be/gran-canaria/ en h�ps://wandelkrant.be/fuerteventura/

Sofie Hendrikx
Gaan we samen op pad?

E-mail: mogan.verde@gmail.com

h�ps://www.moganverde.es/nederlands/

https://wandelkrant.be/gran-canaria/
https://wandelkrant.be/fuerteventura/
mailto:mogan.verde@gmail.com
https://www.moganverde.es/nederlands/


Tiengemeten (Zuid-Holland)
Weemoed, Weelde en Wildernis

Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet in de provincie Zuid-Holland. Het eiland is deel
van de gemeente Hoeksche Waard en ligt tegenover het dorp Nieuwendijk, van waaruit de
veerpont naar Tiengemeten vertrekt.

De naam van het eiland duidt op de groo�e: een gemet is een oude landmaat van ruim 0,4
hectare. Tiengemeten is 7 km lang en 2 km breed. De maat van het eiland en de naam zijn
nu dus niet meer met elkaar in overeenstemming: 10 gemeten is ongeveer 4 hectare, wat
wil zeggen: een stuk van 100 bij 400 meter.

Het eiland was oorspronkelijk grotendeels verpacht aan boeren. In 1997 verdween de
laatste boer.

Sinds 1997 wordt het door Natuurmonumenten beheerd als nat natuurgebied. Vanaf 2006
is Tiengemeten omgevormd van landbouwgrond naar natuur. Het eiland is nog volop in
ontwikkeling, maar nu zijn er al mooie resultaten te zien.
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Internet adressen:
h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Tiengemeten
h�ps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/�engemeten
h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Hoeksche_Waard_(gemeente)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiengemeten
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tiengemeten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoeksche_Waard_(gemeente)


1. Bereikbaarheid

Het eiland is alleen te bereiken via een pontje vanuit de veerhaven in Nieuwendijk. Hier
is een ruime parkeerplaats voor de auto's en andere voertuigen. Fietsen mogen echter
wel mee met het pontje. Tickets voor het pontje moeten vooraf besteld worden.
Hierbij moet men aangeven op welke �jd je de overtocht wil maken. Dit i.v.m. de
capaciteit van de veerboot.
h�ps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/�engemeten/�ckets-en-�jden

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tiengemeten/tickets-en-tijden


2. Buurtschap Tiengemeten

Internetadressen:

h�ps://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-�engemeten
h�ps://www.rienpoortvlietmuseum.nl/
h�p://www.landbouwmuseum�engemeten.nl/

De veerpont meert aan in de oude veerhaven bij buurtschap Tiengemeten.
Dit is een gezellige historische nederze�ng met fraaie gerestaureerde 19-
eeuwse boerderijen. Hier vinden we het bezoekerscentrum, een 2-tal
musea en Gasterij de Gezusters.

https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-tiengemeten
https://www.rienpoortvlietmuseum.nl/
http://www.landbouwmuseumtiengemeten.nl/






3. Natuurgebied (1050 ha) Het natuurgebied kent drie sferen met elk een wereld aan planten en dieren: Weemoed – Weelde – Wildernis.
Op het eiland ligt een uitgebreid netwerk aan wandelpaden, maar je mag ook van de gebaande paden af en zelf je route kiezen.



Gewone Berenklauw (Schermbloemenfamilie) met daarop
Kleine rode weekschild (Rhagonycha fulva)

Jacobskruiskruid (Composietenfamilie)
met rups van de Sint Jacobsvlinder

Moerasandoorn (Lipbloemenfamilie)
Wilde Kaardebol (Kaardebolfamilie)



4. Weemoed
Aan de oostpunt vind je “Weemoed” met kleinschalige landbouw en een
boomgaard. Hier vinden we ook de Herberg Tiengemeten met tentencamping
(h�ps://www.herberg�engemeten.nl/). In dit gedeelte wordt het oude
cultuurlandschap hersteld. De rode route loopt door dit gebied.

https://www.herbergtiengemeten.nl/


5. Weelde
Op het centrale deel is een moerasgebied, dit is de “Weelde”. Talrijke vogels zoeken hier naar
voedsel. Vooral de trekvogels maken hier veel gebruik van. Doordat er een gat in de dijk is
gegraven staat dit deel van het eiland onder invloed van de waterstand in het Haringvliet.
In dit gebied is de gele en rode (gedeeltelijk) wandeling uitgezet.



6. Wildernis
In het westen van het eiland, met zicht op de Haringvlietsluizen, is het ruige ge�jdegebied de “Wildernis”. Hierdoor en hierheen voert de blauwe wandelroute.
De Wandelkrant hee� deze wandeling gemaakt. De heen- en terugweg voert jammer genoeg over hetzelfde pad. Maar het gebied is zeer interessant door de
ruige en bijzondere vegeta�e. Sinds 2018 staan de Haringvlietsluizen op een kier, hierdoor is er een ge�jdenverschil van plus en min 10 cen�meter. Dit buiten de
verschillen die ontstaan door windinvloeden en afvoerhoeveelheden van de grote rivieren.



7. Besluit

Ons bezoek aan Tiengemeten maakte voor ons duidelijk dat er nog veel werk en �jd
nodig is om dit natuurgebied volledig te ontwikkelen. Maar 50.000 bezoekers ieder jaar
gee� wel aan dat het eiland voldoet aan een behoe�e.

Tiengemeten zeker een bezoekje waard.
DOEN!!!

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

https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/Zuid-Holland/Tiengemeten/
https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/Noord-Brabant/Dintelse-Gorzen/
https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/Zuid-Holland/Tiengemeten/


WERELDERFGOED DE WADDENZEE

HET GETIJ BEPAALT!

Net als bijvoorbeeld de Grote Markt in
Brussel, het historische centrum van Brugge
en de Vlaamse begijnhoven behoort ook De
Waddenzee tot de Unesco
Werelderfgoedlijst. De Wandelkrant ging
varen en wandelen in dit unieke paradijsje
voor mens en dier.

Tekst Joop Duijs,

Foto’s Jolien Strookappe

Je gaat niet op Ro�umeroog wandelen, je
mág op Ro�umeroog wandelen. Een half
jaar lag onze aanvraag op de burelen van
het Nederlandse Staatsbosbeheer voor
men toestemming gaf in te schrijven op
een van de afvaarten vanuit Lauwersoog
naar het meest noordelijke, onbewoonde
eiland van Nederland.



Kwart voor elf in de morgen varen we weg
uit Lauwersoog in Groningen. Daar zit geen
enkel menselijk mo�ef achter, dat wordt zo
bepaald door de natuur. Een week later
vertrekt men bijvoorbeeld al om vijf uur in
de ochtend. En geen vijf minuten te laat
komen, want de Noordster vertrekt precies
op �jd! Het ge�j dicteert hier namelijk de
regels. Door de aantrekkingskracht tussen
zon, maan en aarde is het elke dag op een
ander �jds�p hoogwater. En alleen dan kan
de Noordster, met een diepgang van 60
cen�meter voor en 1,20 meter achter, zijn
weg door de geulen vinden.

De mens wordt slechts mondjesmaat
toegelaten. Normaliter is Ro�ummeroog
alleen eind maart en in augustus en
september voor bezoekers toegankelijk, de
rest van het jaar is het kleinste
Nederlandse Waddeneiland streng
verboden terrein. Der�g gelukkigen
monsteren deze morgen aan bij de
dienstdoende schipper. Zijn
medebemanningsleden verdwijnen met
boodschappen in de kombuis om onze
lunchpakke�en en avondeten te verzorgen,
terwijl de gasten een plekje zoeken op de
voormalige garnalenvissersboot, die eerder
dienstdeed als veerboot en als zeilboot van
de familie Doeksen, bekend van de
veerdiensten naar de verschillende
Waddeneilanden.

We hebben geluk. Het weer is rus�g, het
zonnetje schi�ert zelfs af en toe op het
water, dat wordt begrensd door
Schiermonnikoog en de zeedijk, die Noord-
Groningen beschermt. Achter de dijk de
kerktorens van verschillende dorpen en
vele windmolens.



Zwermen eidereenden vliegen opgeschrikt
door onze aanwezigheid op en steeds vaker
zwemt een speelse zeehond met ons mee.
De Noordster zigzagt zich inmiddels
onverstoorbaar door de met boeien
uitgeze�e geulen. Terwijl Schiermonnikoog
langzamerhand uit het zicht verdwijnt, rijst
Ro�umerplaat geleidelijk boven de horizon
uit. Na een paar uur varen zien we de
kranen en het enorme windmolenpark van
de Eemshaven en komen langzamerhand
ook Ro�umeroog en het Duitse
Waddeneiland Borkum in zicht.

De boeienfunc�e is inmiddels
overgenomen door wat levenloze, dunne
boompjes en de opvarenden richten
opgewonden hun camera's op de
zeehondenkolonies die op ruime afstand
zijn te zien op de zandplaten tussen
Ro�umerplaat en Ro�umeroog.

Op ongeveer een kilometer van
Ro�umeroog laat schipper Smallenbroek
het anker uitgooien, waarna we zo'n
anderhalf uur een uniek schouwspel
mogen bewonderen. Langzamerhand valt
de enorme watervlakte namelijk droog. Je
ziet het water le�erlijk wegstromen alsof
ergens verderop bij Den Helder de stop
eruit is getrokken.

Om dit fenomeen te verklaren, moeten we
een behoorlijke sprong terug in de �jd
maken. De Waddenzee is zo’n 45.000 jaar
geleden �jdens de laatste ijs�jd ontstaan.
Het water van de Noordzee zat vast onder
gletsjers. Toen die begonnen te smelten,
steeg de zeespiegel. Zo’n 35.000 jaar later
ontstond het Kanaal, ofwel het Nauw van
Calais, tussen Frankrijk en Engeland.



Sindsdien stromen twee grote
vloedstromen twee keer per dag de
Noordzee in. Een uit het noorden, de ander
uit het zuiden. Die vloedstromen zorgden
eeuwenlang voor een soort bulldozereffect
op het zand in de Noordzee, waardoor een
uit een lange rij zandbanken bestaande
strandwal ontstond waarachter kwelders,
moerassen en allerlei grote en kleine
eilanden lagen. Toen die strandwal bij grote
stormen doorbrak, stroomde het zoute
water over het achterliggende veengebied
en ontstond de Waddenzee.

Eeuwen later, in 1362, zorgde de Sint-
Marcellusvloed ervoor dat de Zuiderzee en
Dollard ontstonden. De vloedstromen en
de aantrekkingskracht tussen zon, maan en
aarde zorgen dus nog steeds voor het
alsmaar wisselende ge�j in de Waddenzee.
Zo zien we vanaf de boot langzamerhand
steeds meer vlaktes droogvallen, die vrijwel
meteen worden ingenomen door vogels die
zich tegoed doen aan minikree�jes,
slakken, kokkels, garnalen, pieren en
krabjes.

Als de schipper het �jd vindt worden dat
we van boord gaan, stuurt hij zijn boot een
drooggevallen zandbank op en laat een
trap overboord ze�en, waarlangs we in het
nog maar enkele cen�meters diepe water
stappen. Op laarzen, gympen of Crocs
steken we de steeds verder droogvallende
vlakte over naar dat unieke eiland, waarvan
de familie Toxopeus de laatste bewoner
was.



Nadat we onze na�e schoenen hebben
verwisseld voor de meegenomen droge
exemplaren zien we tot onze verbazing
ineens twee mannen opdagen.
Ro�umeroog is toch onbewoond! Het
blijken vogelaars die hier een paar dagen
mogen doorbrengen om de overkomende
en fouragerende vogels te tellen en
observeren.

Toch lichtelijk teleurgesteld gaan we op
stap onder de bezielende leiding van een
gids, die vijf jaar �jdens het broedseizoen
op het eiland woonde en nu als vrijwilliger
voor Staatsbosbeheer een aantal van deze
excursies leidt.

Eduard Koopman kent vrijwel elk duintje en
plantje op zijn duimpje.
Alhoewel kennen… Ro�umeroog verandert
vrijwel elke dag! Duinen die hier nog lagen
toen Koopman op het eiland werkte, zijn
allang in zee verdwenen, terwijl aan de
oostkant het eiland juist weer aangroeide.

Bij de kijktoren en het verplaatsbare
verblijf van Staatsbosbeheer bewonderen
we wat scha�en die de zee hier hee�
achtergelaten. Bo�en, schelpen, skele�en
van allerlei vogels en vissen, en de schedel
van een zeehond liggen uitgespreid op een
grote houten tafel. Ro�umeroog zelf blijkt
niet meer dan een woest duingebied. Ooit
woonden er boeren, kloosterlingen en
strandju�ers, maar nu is de natuur, sinds
het beheer in 1991 is losgelaten, hier de
baas.



Na een stuk over het strand gaan we de
duinen in waar we een woest landschap
vinden dat bij storm regelma�g volloopt.
Het zorgt voor een unieke fauna en flora,
met vooral veel lamsoor en zeekraal.
Verderop zien we het Zuiderduin liggen,
een zandplaat die inmiddels van
Ro�umeroog is afgesneden.

Terug naar De Noordster lopen we over
een vrijwel helemaal drooggevallen
zandplaat. Aan boord is het wachten op
hoog water en een groep wadlopers die
vanaf Uithuizen in drieënhalf uur naar
Ro�um is gelopen. Als de Waddenzee weer
is volgelopen, start de schipper de motor
en varen we de pikdonkere avond in. Het
merendeel van de passagiers zoekt de
warmte op van de kajuit, maar wij genieten
aan dek van het geluid van de zee, de
prach�ge sterrenhemel, het monotone
gebrom van de scheepsmotor en de
stuurmanskunst van de schipper. Slechts
verlicht door de lampen van de Eemhaven,
de boulevard van Borkum en de rode
knipperlichten van een Duits
windmolenpark stuurt hij de Noordster
bijna op de tast terug naar Lauwersoog.

Om middernacht, der�en uur na vertrek,
meren we weer aan in Lauwersoog. Je mag
dan een dagje komen wandelen, je moet er
wel wat voor over hebben!



WADLOPEN

Wil je de Waddenzee echter ècht leren kennen
en heb je een goede condi�e, ga dan wadlopen
vanaf de Friese of Groningse noordkust. Onder
leiding van een getrainde gids wandel je
le�erlijk over de bodem van de zee en kan je
genieten van een ongeëvenaarde s�lte in die
wonderlijke wereld tussen land en zee. Je kunt
ook aanmonsteren op een oude zeilklipper en
je laten droogvallen ergens op het
wad. Informa�e over wadlopen vind je op
h�ps://www.visitwadden.nl/nl
De vaartocht met de Noordster naar
Ro�ummeroog kan je boeken op de
www.staatsbosbeheerl.nl. Verwacht niet gelijk
te kunnen. Niet alleen corona kan een
spelbreker zijn, ook dien je er rekening mee te
houden dat de tochten met ruimte voor max.
28 personen alleen in maart, augustus en
september worden gevaren. Het is door de
lange reis�jd aan te raden een overnach�ng te
reserveren.
Je kunt ook gaan zeilen en droogvallen op het
wad. Informa�e: h�ps://ailand.nl/

WADOPERA

Als de coronamaatregelen het toelaten wordt
op 10, 17, 18, 21, 22 en 24 september a.s. de
Wadopera Peter Grimes bij Paesens
Moddergat opgevoerd. Met op de achtergrond
de Waddenzee, vertellen 150 zangers, musici
en acteurs het aangrijpende verhaal van visser
Peter Grimes.
Informa�e: h�ps://www.wadopera.nl/

NATIONAAL PARK LAUWERSMEER

Tot 1969 was het Lauwersmeer nog onderdeel
van de Waddenzee. Uit angst voor
overstromingen werd het meer met een dam
afgesloten en ontstond een prach�g
vogelparadijs. Zo bijzonder dat het is
aangewezen als Na�onaal Park. Het gebied
kent een prach�ge afwisseling van uitgestrekte
graslanden, wuivende rietvelden, open water
en beschu�e bossen. Je kunt er bijzondere
vogels als steltkluten, lepelaar en de zeearend
spo�en. Om te voorkomen dat het gebied zal
uitgroeien tot één groot moerasbos hee�
Staatsbosbeheer grazers als Schotse
hooglanders en konikpaarden uitgezet om
verruiging en verbossing tegen te gaan. Het
leuke is dat je in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Oostvaardersplassen de dieren in hun
natuurlijke habitat kunt bewonderen.

https://www.visitwadden.nl/nl
https://ailand.nl/
https://www.wadopera.nl/
https://www.wadopera.nl/


‘WANDELENDE’ WADDEN

De Waddenzee strekt zich uit langs de
kusten van Nederland, Duitsland en
Denemarken. In het Nederlandse deel
grenzen Wieringen, het noordelijk deel
van Friesland en Groningen aan de
binnenzee met een ongeëvenaard
dynamisch landschap.Het is een gebied,
ontstaan onder invloed van eb en vloed,
met een uitgebreid stelsel van grote en
kleine geulen die worden afgewisseld
door droogvallende zandplaten.

De Waddenzee is niet alleen een steeds
populairdere vakan�ebestemming, maar
ook een onmisbare tussenstop voor
miljoenen vogels �jdens hun trektocht.
Ze vinden eten en rust op het
voedselrijke slikwad, de mosselbanken,
uitgestrekte kwelders, wi�e
zandstranden en duinen en
zeegrasvelden. Maar niet alleen vogels,
ook duizenden vaak zeldzame plant- en
diersoorten voelen zich hier thuis.

Alle Waddeneilanden ’wandelen’ al
eeuwenlang in oostelijke rich�ng. Het is
eigenlijk niet anders dan dat de zee aan
de Noordzeekust neemt, terwijl hij aan
de oostelijk Waddenkust gee�. Daardoor
kwam Schiermonnikoog zelfs op Gronings
grondgebied terecht en moest de grens
tussen Groningen en Friesland zo worden
aangepast dat Schier nu weer in Friesland
ligt.



Wandelen InNoord-Brabant
Deel 14: LandgoedDeUtrecht, Landschotse Heide, Neterselse Heide

Info over de wandeling:
En dan nu het tweede 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 Herberg In Den Bockenreyder, Dunsedijk 3, 5085 ND Esbeek

We maken weer gebruik van het wandelknooppuntennetwerk in Noord-Brabant. De te
volgen route is: 55 – 50 – 67 – 66 - 63 – 62 – 60 – 61 – 03 – 97 – 90 – 82 – 81 – 91 – 22 –
92 – 21 – 93 – 23 – 27 – 94 – 02 – 01 – 68 – 55.
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.

Foto’s en tekst:
René Luijsterburg

Start ->->->

1. Herberg In Den Bockenreyder

Bij de herberg vinden we een ruime parkeergelegenheid.

De herberg ligt in het buurtschap Dun en bestaat al 90 jaar op de huidige plaats.
Dun bestond al in de 13e eeuw en is een ontginning aan de Reusel.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=zXeRmO5b-Wo&t=5s

De naam van de herberg doet denken aan de Bokkenrijders uit de 18e eeuw. Die waren
veelal ac�ef in Limburg (in België en Nederland). Waarschijnlijk waren in deze �jd ook
dievenbendes hier in de omgeving op pad. Deze dievenbendes bestonden veelal uit
gedeserteerde soldaten.

https://wandelkrant.be/wp-content/uploads/2021/05/4qovn.gpx_.zip
https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen
https://www.youtube.com/watch?v=zXeRmO5b-Wo&t=5s


2. De Hertgang (KP 55 - 50 - 67 - 66 - 63)

We wandelen het pad in langs de herberg en bij de hooimijt vinden we de eerste
wandelknooppuntenpaal. We gaan hier naar KP 55 en bevinden ons nu in de Hertgang,
een oud beekbos langs de Reusel. Hier meandert de Reusel nog en we lopen tot aan KP
50 langs de beek. Langs de beek vinden we een grote variëteit aan planten en vogels.
Lees het bijzondere verhaal uit 1969 over dit gebied: h�p://www.cubra.nl/
�lburgsdialect/pierrevanbeek/heemkunde100hertgangbockenreijder.htm
Vlak voor KP 63 lopen we weer langs het beekbos waarin de Reusel ligt en bij KP 63 kun
je een klein stukje het pad in lopen rich�ng KP 65 en zie je de beek weer. Wij gaan
echter op weg naar KP 62.

3. Auberge De Hilver en Landalpark Duc De
Brabant, Westelbeers (KP 62 - 60 - 61)
We wandelen door buurtschap Heikant en komen bij een van de vele recrea�eparken
in deze omgeving. In de dorpen Westelbeers, Oostelbeers en Middelbeers vinden we
een grote concentra�e aan recrea�emogelijkheden. Dit gebied is mooi centraal
gelegen tussen de belangrijke natuurgebieden als De Utrecht, Neterselse Heide,
Landschotse Heide en de Oostelbeerse Heide. Het is een ideale uitvalsbasis voor een
mooie wandeling of fietstocht. h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Westelbeers

Onderweg naar de Landschotse Heide komen we een aantal bijzondere boerderijen
tegen waaronder een prach�ge langgevelboerderij aan de Schepersweg.

http://www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek/heemkunde100hertgangbockenreijder.htm
http://www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek/heemkunde100hertgangbockenreijder.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westelbeers


4. Landschotse Heide
(KP 03 - 97 - 90 - 82 - 80 - 91)
Het gebied bestaat uit voch�ge heide met daarin een aantal grote vennen o.a.:
Keijenhurk, Berkven, Wit Hollandven, Scherpven en Kromven.
Bij de vennen komen we de venwitsnuitlibel tegen, alleen al om die naam zou je dit
gebied willen bezoeken. En dan vliegen er ook nog eens 28 andere soorten libellen
rond boven de vennen. Toen we er voor de eerste keer waren, in september 2020,
stonden bijna alle vennen leeg.
Hieruit blijkt weer duidelijk de verdroging van de hooggelegen zandgronden.
Belangrijkste oorzaken zijn de klimaatverandering en de lage grondwaterstand door de
on�rekking van water door de industrie en de agrarische sector.
h�ps://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/de-kempen/
landschotsche-heide/

De Landschotse Heide hee� ook een rol gespeeld �jdens de Tweede Wereldoorlog. Op
vliegveld Welschap werden door de Duitse beze�er bommenrichters opgeleid, die op
de Landschotse Heide moesten oefenen in het bombarderen van schepen. Er werd
daartoe een schijnhaven aangelegd en ook werden er schijnboten gebouwd. Deze
bestonden uit aarden ruggen van 50 meter lang en 7 meter breed, met daarop een
soort van houten kajuit. Een aantal van deze aarden wallen ligt er nog steeds. Ook de
bunker, van waaruit waarnemingen werden verricht, is er nog te vinden. Vaak werden
betonnen bommen gebruikt die door een rookpatroon aangaven waar ze neervielen.
Na de bevrijding is een groot deel van de heide ontgonnen. De boeren gebruikten de
betonnen bommen om hun erf mee op te sieren.
h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Landschotse_Heide

https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/de-kempen/landschotsche-heide/
https://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/natuurgebieden/de-kempen/landschotsche-heide/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschotse_Heide




5. Dal van de Groote Beerze (KP 22)

Tijdens de ruilverkaveling van 1973 is de Groote Beerze volledig gekanaliseerd. Het
water stroomt daardoor te snel het gebied uit. De natuur in en rond de beek wordt
erns�g bedreigd door verdroging, verzuring en vermes�ng (s�kstof). Daarnaast krijgen
we door de klimaatverandering vaker te maken met extreme regen en droogte. Vanaf
2005 is begonnen om de Groote Beerze wat natuurlijker te laten lopen en is het gebied
aangepast zodat het meer water kan opnemen. Van KP 22 kan men langs de Grote
Beerze wandelen tot aan KP 24. Wij gaan naar KP 92.
h�ps://www.brabantslandschap.nl/actueel/werk-in-uitvoering/project-groote-beerze/
h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Dal_van_de_Groote_Beerze

https://www.brabantslandschap.nl/actueel/werk-in-uitvoering/project-groote-beerze/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dal_van_de_Groote_Beerze


6. Mariakapel Westelbeers (KP 92)

De Mariakapel is gebouwd in 1637 en is gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van
Scherpenheuvel. De toren is er in 1936 bijgebouwd.
h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakapel_(Westelbeers)

Tegenover de Mariakapel staat een Ere-zuil. Deze zuil is hier in 1831 neergezet door de
Vrijwillige Groningse Jagers voor hun overleden commandant Coenraad van
Valkenburg, die overleed �jdens de Tien-Daagse veldtocht in België. De zuil is in 2016
opnieuw opgericht. h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Coenraad_van_Valkenburg

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakapel_(Westelbeers)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coenraad_van_Valkenburg


7. Neterselse Heide (KP 21 - 93 - 23 - 27 - 94)

Een bijzonder natuurgebied wat beheerd wordt door het Brabants Landschap. We
vinden hier hoogveen met daarop berken. Verder staan er verspreid vliegdennen, hier
terecht gekomen door aanwaaiend zaad. Ook dit gebied wordt bedreigd door de lage
waterstanden in de omgeving. De Neterselse Heide grenst aan de Mispeleindse Heide
met daarin de grote vennen Het Goor en De Flaes.
h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Neterselse_Heide

Op weg naar Het Goor komen we een bijzonder beeldhouwwerk tegen. Hier was tot
1996 de gemeentegrens met 5 gemeentes (Bladel en Netersel, Oostelbeers,
Westelbeers, Middelbeers, Diessen), deze zijn op gegaan in de gemeentes
Hilvarenbeek, Oirschot, Bladel.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neterselse_Heide


8. Het Goor en De Flaes (KP 02 - 01)

Het zuidoostelijke gedeelte van het gebied de Mispeleindse Heide bestaat nog voor
een groot deel uit onontgonnen heidelandschap rondom de vennen Het Goor en De
Flaes. Langs het mooie grote ven De Flaes staat d'n Flaestoren met uitzichtbalkon op 22
meter. Rond de toren zijn acht boomstammen uit het landgoed De Utrecht van elk zo'n
25 meter lang aangebracht. Vanuit de toren hee� men een prach�g uitzicht over de
vennen en de bossen rondom. Bijzonder bij De Flaes zijn de eilandjes met bomen. Hier
komen vaak aalschovers.

Bij Het Goor kun je vanaf een bank op een heuveltje het hele ven overzien.

Als afslui�ng van mijn verhaal over het Landgoed De Utrecht, een link naar een
reportage over het landgoed: h�ps://vimeo.com/63652202

https://vimeo.com/63652202


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

https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland
https://wandelkrant.smugmug.com/Nederland/


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 14 tot en met 17 april 2022 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 even terug op voorgaande edi�es met talrijke video’s en foto’s van deze vierdaagse:
h�ps://wandelkrant.be/la-primavera-2018/ of h�ps://wandelkrant.be/la-primavera/ of h�ps://wandelkrant.be/mallorca/

www.mallorcawalkingevent.com

Wandel4daagse Capdepera,  
een wandelparadijs in Mallorca!
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VAKANTIEBEURS
Omwille van de corona hee� onze vakan�ebeurs jammer genoeg niet kunnen
doorgaan in 2021!

De beurs van 2022 zal doorgaan op:
zaterdag 22 januari vanaf 13.30u tot 18.00u
en zondag 23 januari van 10.00u tot 17.30u.

Gra�s Wandelkrant voor elke bezoeker
(zolang de voorraad strekt).

https://wandelkrant.be/la-primavera-2018/
https://wandelkrant.be/la-primavera/
https://wandelkrant.be/mallorca/


Scorhill Stone Circle in Gidleigh, Dartmoor,
Devon

Dit was gewoonweg een magische loca�e
om gaan te wandelen. Ik wist echt niet dat
er buiten Stonehenge en Avebury nog
plaatsen waren waar er staande stenen
cirkels voorkwamen. Stonehenge behoe�
uiteraard geen uitleg maar Avebury is een
dorpje in de buurt van waar ik vroeger
woonde en daar staat de stenen cirkel dus
gewoon in het midden van het dorp. Nu ja,
men hee� er het dorp rondgebouwd en de
weg erdoor gelegd natuurlijk. Nadat ik de
serie Outlander ben beginnen kijken ben ik
even in de research gedoken en heb ik
ontdekt dat er wel meerdere stenen cirkels
zijn en dat er heel veel zijn in Dartmoor. En
dat is natuulijk niet veraf van waar we nu
wonen in Exmouth. Daarom trokken we op
een mooie zonnige februaridag naar
Dartmoor en gingen we op zoek naar de
eeuwenoude staande stenen van Gidleigh.
Ook wel Scorhill Stone Circle genoemd.

Scorhill Stone Circle in Gidleigh

Foto’s en tekst:
Anja Thys



We moeten even rijden en het laatste stukje is een smal
landweggetje met de nodige bochten, uitwijkplaatsen en
hoge hagen. Er is een kleine parking en al gauw zijn we aan
het stappen. Picknick in de rugzak en we zijn weg! Het is
geen lange wandeling maar vooral eentje waar we op
ontdekkingstocht kunnen gaan. We wandelen de moor op
en zien dat er paden zijn, rechts loopt het naar beneden
en rechtdoor gaat het naar de rivier. We nemen de rechtse

a�akking en al heel snel komen de stenen in zicht. Echt
WOW!! Wie hee� er ooit aan gedacht om dit hier neer te
ze�en zo lang geleden? Je bent hier in ‘the middle of
nowhere’ en men hee� hier iets geplaatst waarvan we
zoveel jaren later nog al�jd het fijne niet van weten. We
wandelen snel naar de stenen en het is echt een grote
cirkel, vele staan nog recht, sommige liggen neer. Maar
hoe mooi, hoe s�l en hoe speciaal is het hier?

De stenen cirkel werd hier neergezet in het brons�jdperk.
Dit is de grootste stenen cirkel in Devon van ongeveer 27
meter diameter met 23 staande stenen en 11 stenen die
neerliggen. De grootste steen is 2,25 meter en de kleinste
0,85 meter. In de loop der jaren hebben de stenen geen
renova�e ondergaan.



Hier waan je je zowaar in de middeleeuwen! Ik had dan ook mijn kledij meegebracht
en kon er niet aan weerstaan om een paar foto’s te nemen. Zo mooi! Dit landschap is
al eeuwen hetzelfde gebleven. Maar waarom plaatste men die stenen precies hier?
Het land ligt hier wat hoger maar een deel ook lager en er stond redelijk wat water
omdat het flink geregend had de dagen ervoor. De loca�e is adembenemend mooi en
we hebben hier dan ook onze picknick opgegeten voordat we een beetje verder
wandelden en verderop verschillende stenen bruggen vonden. De stenen die men
hiervoor gebruikte waren echte kanjers, zo groot. Het tart elke verbeelding hoe men
dit hier ooit, zo lang geleden, gebouwd hee�, zonder moderne technologie, laat staan
een kraan, met slechts een kar en wat touwen … Hier is ook niets rondom te
bespeuren. Open vlakte zo ver als je kan zien. Hoe hebben ze het allemaal hier
gekregen, er zijn hier wel wat paden maar er steken stenen uit de grond … Niet
makkelijk om op te wandelen. Laat staan met grote stenen te gaan sleuren.



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

Loca�es
Stonehenge: Salisbury SP4 7DE

Avebury: Avebury is een monument uit de nieuwe steen�jd bestaande uit drie stenen cirkels in
het dorp Avebury in Wiltshire in zuidwest Engeland. Adres:Marlborough, Wiltshire, SN8 1RD

Scorhill Standing Stones

Scorhill (uitgesproken Scorill) Stone Circle of Gidleigh Stone Circle of Steep Hill Stone Circle is
een van de grootste en meest intacte stenen cirkels in Devon. Adres: Newton Abbot TQ13 8EU

Een paar weken na deze wandeling ben ik hier terug komen wandelen met mijn
naamgenoot. Ik heb namelijk ontdekt dat er in noord Devon nog iemand woont met
dezelfde achternaam als ik en ook als uw editor (maar hij zet er puntjes op, hoe dur�
hij!) en dit was de uitgelezen loca�e voor een picknick met haar natuurlijk, en het is
ook deze wandeling die ik filmde voor ons kanaal Ophelia Talks Plus.

We zijn die dag verder gewandeld en hebben de rivieren North Teigh River en Walla
Brook een paar keer overgestoken via de stenen bruggen, of de stenen in de rivier.
Sommigen onder ons wandelden er gewoon over, anderen moesten even nadenken!
Of we sprongen er ook gewoon over, avontuurlijk als we zijn! We wandelden naar de
tor die boven het landschap uitsteekt, Scorhill Tor. Hier hadden we een prach�g zicht
op de vallei naast ons en de rivieren die erdoor liepen. We namen even de �jd om de
omgeving in ons op te nemen, en te genieten van de natuurgeluiden. Die dag was het
bewolkt en het werd al snel redelijk koud en daarom moesten we helaas terug naar
de auto stappen en huiswaarts keren. Maar zelfs op een koude en bewolkte dag is de
sfeer hier magisch.

Ik kan eigenlijk met geen woorden beschrijven wat een loca�e zoals deze naar boven
brengt. Niet alleen de schoonheid van de loca�e, de pracht van de stenen, maar ook
het ‘waarom’ en het nut van deze crea�e? Het werk en de �jd die men hier hee�
ingestoken om dit te bouwen. Ik weet dat men dit kan doen zonder werktuigen, maar
toch de �jd die erin kruipt, waar halen ze die stenen? En hoe bedenken ze het? Al die
moeite in �jden waarin men eigenlijk al zijn energie nodig had om dingen te doen
zoals eten zoeken, een plaats vinden om te slapen etc., gewoon om te overleven …
ik laat de foto’s voor zich spreken.

Wat een prach�ge loca�e was dit! Ik ga zeker op zoek naar nog andere stenen cirkels
… to be con�nued! Bekijk alvast mijn video’s:

Veel wandelgroetjes,

Anja xxx

h�ps://youtu.be/dOXEYY51RSQ

h�ps://youtu.be/9TLoiQU2a2c

h�ps://youtu.be/Dx-gYf9RqZU

https://youtu.be/dOXEYY51RSQ
https://youtu.be/9TLoiQU2a2c
https://youtu.be/Dx-gYf9RqZU


Op 23 en 24 april 2021 stonden we met ons team gereed voor de
allereerste Fiets en Wandelbeurs Online Experience.

Hoopvol kijken we al uit naar 2022 voor een echte fysieke beurs.

Noteer alvast 19 en 20 februari 2022 in je agenda.

Afspraak op Flanders Expo Gent. Tot dan!

Wandelen met René Luijsterburg
Onze wandelreporter René, geboren en getogen Bergen-op-Zoom-er, is een “verwoed”
wandelaar. Zĳn doos vol met medailles en oorkondes van over geheel Europa spreekt
boekdelen. + 40.000 kilometers staan op zĳn wandelteller. Hĳ stelt je graag zĳn serie
wandeltochten over Wandelen in Noord-Brabant en zĳn drieluiken over de Brabantse
Wal en Zeeland voor. Ben je toevallig in Bergen-op-Zoom loop dan even de
Stadswandeling Centrum Bergen op Zoom met de gra�s IZI-travel app van de Stadsgidsen
Bergen op Zoom. In deze edi�e tref je hierover ook een reportage aan.
Een ander gelie�oos wandelgebied van René is de Sächsische Schweiz (zie Wandelkrant
edi�e 13 hiervoor).

Alle hier vermelde wandelingen kan je terugvinden in onze kiosk op:
h�ps://wandelkrant.be/kiosk/

Brabantse Wal
Wandelkrant edi�e 9: Deel 1: Stuifduinenwandeling
Wandelkrant edi�e 10: Deel 2: De Kraaĳenbergwandeling
Wandelkrant edi�e 11: Deel 3: De Fort De Roovere wandeling
Wandelen in Zeeland
Wandelkrant edi�e 12: Deel 1: De bloemendĳken rond Nisse
Wandelkrant edi�e 13: Deel 2: Westenschouwen – Burgh-Haamstede
Wandelkrant edi�e 14: Deel 3: Domburg – Oostkapelle, De Manteling Van Walcheren
Wandelen in Noord-Brabant
Wandelkrant edi�e 15: Deel 1: Landgoederen rond Bergen op Zoom, Brabantse Wal
Wandelkrant edi�e 16: Deel 2: Roosendaal: Landgoed Visdonk – Dal van de Molenbeek
Wandelkrant edi�e 17: Deel 3: Zundert: wandelen rond de Abdĳ Maria Toevlucht
Wandelkrant edi�e 18: Deel 4: Strĳbeek en de Chaamse Beek
Wandelkrant edi�e 19: Deel 5: Loonse en Drunense duinen
Wandelkrant edi�e 20: Deel 6: Oisterwĳkse Vennen en de Kampina
Wandelkrant edi�e 21: Deel 7: Regte Heide en het Riels Laag
Wandelkrant edi�e 22: Deel 8: Ten zuiden van Breda

(Wolfslaar, Ulvenhout, De Boven Mark en Mastbos)
Wandelkrant edi�e 23: Deel 9: De Vught en De Ĳzeren Man
Wandelkrant edi�e 24: Deel 10: Boswachterĳ Dorst, Molenschotse Heide
Wandelkrant edi�e 25: Deel 11: Landgoed Oosterheide en de Vrachelse Heide
Wandelkrant edi�e 26: wegens Covid-19 pandemie geen wandeling kunnen uitze�en!
Wandelkrant edi�e 27: Deel 12: wandelen langs de Roovertsche Leĳ
Wandelkrant edi�e 28: Deel 13: Landgoed De Utrecht, Hoge en Lage Mierde
Wandelkrant edi�e 29: Deel 14: Landgoed De Utrecht deel 2

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


Stadswandelingen in het Saarland

We weten het, reizen mag nog niet. Maar dat belet niet dat we er toch al kunnen van
dromen. Zo is er de kleine Duitse deelstaat Saarland, juist voorbij het Groothertogdom
Luxemburg. En eigenlijk dus vlakbij. Bekend voor zijn premium wandelwegen, zijn
“Traumscheifen” (droomrondwandelingen) en de lange afstandsweg Saar-Hunsrück-
Steig. Saarland promoot nu een aantal korte stadswandelingen in acht grote en kleinere
steden. Vaak met een historisch karakter.

Van Vauban tot porselein
Het nieuwe en/of vernieuwde aanbod aan stadswandelingen geldt voor de volgende
steden: Saarbrücken, Saarlouis, Sankt Wendel, Sankt Ingbert, Blieskastel, Merzig,
O�weiler en Me�lach. Elke stad hee� zijn eigen charmes en typische straten, pleinen en
steegjes. Via de wandelingen worden telkens verschillende bezienswaardigheden binnen
de stadsgrenzen met elkaar verbonden. Wat garant staat voor een beleveniswandeling.

Zo maak je in Saarlouis, de stad van zonnekoning Louis XIV, kennis met de kazema�en en
de militaire bouwwerken van de koninklijke architect Vauban. Of in Me�lach, de
porselein- en keramiek hoofdstad aan de Saar, met het belevenismuseum van Villeroy &
Boch.

Wie het meer voor gezellige oude binnenstadjes hee�, kan onder meer terecht in
Sankt Wendel, Blieskastel en O�weiler.

Elke wandeling kan je flexibel plannen omdat er verschillende startplaatsen zijn.
De afstanden variëren van 1 tot 3 km.

De link naar de acht stadswandelingen is:
h�ps://www.urlaub.saarland/Reisethemen/Kultur-Staedte2/stadtspaziergang-saarland

Gilbert Roels

Foto boven: De barokke Ludwigskerk in Saarbrücken - © Manuela Meyer
Foto links: De oude binnenstad van Sankt-Wendel - © Tourismus Zentrale Saarland

https://www.urlaub.saarland/Reisethemen/Kultur-Staedte2/stadtspaziergang-saarland


Twee wandelingen in het Natuurpark Zuid-Eifel

De Duitse Eifel is en blij� de eerste
buitenlandse wandelbestemming van de
Belgen bij uitstek. Het feit dat de Eifel maar
juist over de grens ligt (en eigenlijk een stuk
doorloopt in de Oostkantons) is daar een
van de redenen van.

Maar de belangrijkste redenen zijn wellicht
de schoonheid van het gebied en de quasi
onbeperkte wandelmogelijkheden langs
duizenden kilometers aan bewegwijzerde
wandelpaden.

De Eifel ligt deels in de deelstaat
Nordrhein-Wes�alen, deels in de deelstaat
Rheinland-Pfalz. Met in het noorden Aken,
en als grenzen de Moezel in het zuiden, de
grens met België en het Groothertogdom in
het westen en de Rijn in het oosten.

Eind augustus 2020, �jdens een wat
Corona-luwe periode, trokken we met een
aantal vrienden weer eens voor enkele
dagen naar de Eifel. En meer bepaald naar
de gemeente Irrel in de Zuid-Eifel, gelegen
tussen Bitburg en het Luxemburgse
Echternach. Bij de wandellie�ebbers ook
bekend als het Felsenland omwille van de
grillige basaltrotsforma�es.

Wandelweg 59 Prümzurlay

Deze wandeling vertrekt normalerwijze
vanuit Holsthum maar vermits wij in Irrel
logeren opteren we voor de parking aan de
Irreler watervallen, gevormd door de Prüm.
Deze bijrivier van de Sauer (Sûre) en haar
vallei vormen de rode draad van deze
wandeling. We wandelen in tegenwijzerzin
rich�ng Holsthum. (foto 1)

Foto 1



We steken even de lokale verkeersweg L4
over en lopen langs de bekende Irreler
Wasserfälle, eigenlijk enkele
stroomversnellingen. (foto 2) We kruisen
opnieuw de L4 en onze wandeling 59 loopt
nu samen met de Felsenweg 5 “Prümer
Burg” van het Naturwanderpark Delux en
de hoofdwandelweg “Willibrordusweg” van
het Eifelverein.
We volgen een brede, zachtjes klimmende
bosweg (foto 3) en laten wat verder het
pad dat naar de ruïne van de Prümerburg
leidt rechts liggen. (foto 4)
De vallei opent zich langs een uitgestrekte
boomgaard (deze appelen kunnen heel wat
flessen schnaps opleveren). (foto 5)
Wat verder belanden we aan een
sportplaats waar boogschu�ers zich in 3D
op nepdoelen kunnen uitleven.
We volgen verder langs de bosrand met
links de vallei van de Prüm. (foto 8)

Foto 6 Foto 5

Foto 4Foto 3 Foto 2



En bereiken opnieuw boomgaarden, dit
keer met appelen en bijtgare pruimen (een
“beker” die we niet aan ons laten
voorbijgaan) (foto 7).
We krijgen hier ook al spelenderwijze uitleg
over deze boomgaard
Langs heel ons parcours vinden we
trouwens zo’n educa�eve zoekspeeltjes
terug over wat de streek te bieden hee�,
en niet alleen leuk voor de kinderen…
Er volgt nu een klim naar de overblijfselen
van een Romeinse villa, hoog boven het
dorpje Holsthum (foto’s 8 en 9)

Daarna is het afdalen geblazen naar
Holsthum, waar we in Gasthaus Oberbillig
onze middagpauze houden (foto 10).
Holsthum hee� het Vlaamse Kruibeke als
zustergemeente, 267 km van hier
verwijderd, en hee� zelfs een dorpsplein
daarnaar vernoemd (foto 11).
Het dorp hee� ook een paar historische
gebouwen, waar infoborden tekst en uitleg
bij geven (foto 12).

Foto 12
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Foto 10

Foto 7

Foto 8

Foto 9



Vanuit Holstum begint onze terugweg over
een lange klim, opnieuw langs
verschillende soorten appel- en
perenbomen (foto 13).
Het pad wordt wat avontuurlijker en daalt
door het bos af naar de vallei.
Zo bereiken we een aantal hopvelden
aangeplant door de brouwerij Bitburg.
Lange �jd haalde deze op één na grootste
Duitse brouwerij haar hop vooral uit
Tsjechië maar de voorbije jaren zijn er
alsmaar meer hoppevelden opnieuw
aangeplant in Rheinland-Pfalz (foto’s 14 en
15).
In het centrum van het dorpje Prümzurlay
klimt ons pad stevig rechts van de vallei
omhoog. En steekt dan een beekje over om
een grillig parcours tussen de rotsen te
volgen (stevige wandelschoenen zijn hier
geen overbodige luxe). Om daarna
zigzaggend over de Waldho�ach af te
dalen en over een brugje de Prüm te
bereiken, samen met wandelweg 54.
Na een laatste klimmetje dalen we af naar
de Irreler Wasserfälle (foto 16).
Die we via een overdekte loopbrug (foto
17) oversteken om weer onze parking te
bereiken.

Foto 16Foto 17 Foto 15

Foto 14Foto 13



Een korte maar mooie wandeling langs en
op de flank van de vallei van de Sauer
(Sûre) aan de Duits-Luxemburgse grens.
Met herinneringen aan wereldoorlog II.

Naturpark Südeifel raadt deze wandeling
aan vanuit Minden in wijzerzin. Voor ons is
Echternacherbrück echter slechts enkele
kilometers van Irrel verwijderd en we zijn
ook van plan onze middagpauze in Minden
te houden. Normaal is dit een halve dag
wandeling maar wij maken er een rus�ge
daguitstap van.

We starten dus vanuit het industriegebied
tussen de Bundestrassen 257 en 418 (straat
van bandencentrale Paulus) en lopen in
wijzerzin.
Het eerste deel van deze wandeling is bijna
volledig over asfalt. We overbruggen eerst
een 70-tal meter hoogteverschil en merken
nog een plaatje van de vroegere
bewegwijzering op. (foto 1) We wandelen
regelma�g in de Zuid-Eifel en ontdekken
ook regelma�g nog oude bewegwijzering.
Wat enkel maar verwarrend werkt.
Bij een splitsing is er dan weer geen
bewegwijzering te bespeuren, wat ook niet
de eerste keer is. (foto 2)

Wandelweg 68Minden-Echternacherbrück-Twee wandelingen in het Natuurpark Zuid-Eifel

Foto 1
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Voor een bosje gaat het rechtsaf en onze
licht dalende weg voert hier opnieuw langs
ontelbare rijk beladen fruitbomen. (foto 3)
In een beschu�e bocht is het �jd voor een
eerste korte rust want we zijn hier niet met
lange afstandswandelaars op pad. (foto 4)
We volgen nu een rus�ge, licht dalende
weg langs de Schimmerbach en belanden
dan langs een zigzaggend paadje in het
centrum van Minden, waar we in de
Biergarten van Gasthaus Ferring onze
middagpauze nemen. (foto’s 5 en 6)
In Minden mondt de 85 km lange Prüm uit
in de Sauer. Vanop de brug kan je de
monding gaan bekijken.

Foto 3

Foto 4

Foto 6Foto 5



We verlaten Minden via de Echternacher
Strasse (foto 7) en onze wandelweg 68
loopt hier, tot op het einde, samen met de
Ma�hiasweg van het Eifelverein (232 km
van Aken naar Trier voor de lie�ebbers)
Bijna aan het einde van de huizen, aan de
Schimmerbach, nemen we rechts een steil
oplopende trap. (foto 8)
Boven zien we een overblijfsel van een van
de talrijke bunkers van de Westwall uit
wereldoorlog II. Hier staken in 1944 de
Amerikaanse troepen de Sauer over en
trokken Duitsland binnen. (foto 9)
We volgen nu een heel mooi pad over de
“Mindener Layen”, een bijzondere biotoop
langs kalksteenrotsen en bekend voor de
wilde orchideeën. (foto 10)

Foto 10
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We stoppen af en toe aan uitzichtpunten
met infopanelen. (foto 11)
Ons pad loopt verder tussen
kalksteenrotsen en bomen. (foto 12)
En na een laatste open stuk met zicht op de
het Sauerdal (foto 13) dalen we af naar ons
startpunt.

Foto 13

Foto 12



Info & documenta�e
Het Natuurpark Zuid-Eifel biedt drie soorten
wandelingen aan:
• De 23 premium rondwandeling van de
Naturwanderpark DeLux. Daarvan zijn er 9
grensoverschrijdend met het
Groothertogdom Luxemburg.
• Bijna 90 bewegwijzerde wandelingen in het
natuurpark, elk met een nummer
• Drie audiotours, te wandelen met
koptelefoon.
Deze wandelingen vind je terug op de site
h�ps://www.naturpark-suedeifel.de/naturerlebnis/wandern

Of zijn het vijf soorten wandelingen?
Want als je op de site h�ps://www.felsenland-

suedeifel.de/wandern gaat kijken, dan vind je daar
ook nog vijf thema�sche wegen en drie
“Teufelspfade” (duivelspaden).
Maar eigenlijk zijn die twee websites
dezelfde... De toeris�sche dienst van het
Natuurpark Zuid-Eifel levert mooi werk maar
komt inderdaad af en toe wat verwarrend
over. De twee wandelingen die we hierboven
beschreven behoren tot de wandelwegen van
het natuurpark. Op de website van het
Felsenland Südeifel vind je ze terug vanaf
nummer 26 tot 92. Geen spoor van de
nummers 1 tot 25.

Op de website van het Naturpark Südeifel
krijg je eerst de wandelingen 16, 22 en 75 en
dan al de andere routes van 1 tot 92 (behalve
dan 16, 22 en 75) en tussen de nummers 10
en 11 staat… wandeling nummer 100.

Maar laten we het nu hebben over onze
wandelingen. Absoluut nodig voor beide
wandelingen, is de van eind 2019 daterende
wandelkaart nr. 28 - Bla� 3 “Naturpark
Südeifel”, uitgegeven door het Eifelverein
(prijs: € 9). Daar staan beide wandelingen
correct op weergegeven.

Wat wandeling 59 betre� zijn zowel de GPX
als de Pdf-file van het parcours op de website
van het Natuurpark FOUT. Alhoewel het om
een rondwandeling gaat, staan op de PDF file
436 meter klimmen en 639 meter dalen
vermeld. Wellicht een van de droeve
mysteries want de hoogtemeters moeten
gelijk zijn.

Daarnaast zou wandeling 59 volgens de
website 11,2 km lang zijn… FOUT, het is 14
km. Op basis van de wandelkaart op schaal
1:25.000 tekenden we de route uit op
RouteYou en komen we uit op zowat 14 km
en 412 hoogtemeters.

Wat wandeling 68 betre�, komen de website
en de wandelkaart wel overeen. Een Pdf-file
van het parcours is er op de site echter niet te
vinden. Ook hier maakten we een RouteYou
van, waardoor je nu wel een Pdf-file kan
downloaden.

Wie wandelkaarten van de Eifel wil bestellen,
kan terecht op de website van het Eifelverein:
h�ps://www.eifelverein.de/index.php/
verlag/buecher-und-karten/wanderkarten

Wie nog meer wil weten over de wandel- en
toeris�sche mogelijkheden in de hele Eifel,
verwijzen we naar de toeris�sche dienst van
de Eifel: h�ps://www.eifel.info/nl

Tijdens onze driedaagse vakan�e in de Zuid-
Eifel verbleven we in de 4* vakan�ewoningen
van de Irreler Mühle. Info:
h�p://www.irreler-muehle.de/

Reportage & foto’s: Gilbert Roels.

Sinds vorig jaar is er nu ook een nieuwe
dubbele “Erlebniskarte Naturpark Südeifel”,
op schaal 1:25.000 en uitgegeven door het
Naturpark Südeifel.
Deze beleveniskaarten vervangen de drie, uit
2006-2009 daterende en verouderde
Naturpark Südeifel Bla� 1, 2 en 3 kaarten
(tegelijk de Eifelverein Wandelkaarten 26, 27
en 28)

De twee kaarten (“Bla� Süd” en “Bla� Nord”)
zi�en opgeborgen in een mooi kartonnen
mapje en bestrijken het gebied ten oosten van
de Our en ten noorden van de Sauer (Sûre),
tot even voorbij Echternach. De kaart Nord is
recto-verso als kaart bedrukt, de kaart Süd is
op de voorkant een wandelkaart, terwijl de
achterkant veel informa�e over toerisme,
evenementen, streekproducten en zo meer
bevat.

Alle premium wandelwegen van het
Naturpark Delux en alle rondwandelwegen
van de gemeenten uit het Naturpark Zuid-Eifel
zijn op de kaarten uitgetekend. Daarnaast zijn
eveneens de hoofdwandelwegen van het
Eifelverein, de Jakobsweg, Maas-Rijn weg en
nog andere thema�sche wegen opgenomen.

Het mapje met de duo-kaart kost 9 Euro en is
te koop bij de toeris�sche diensten in
Bitburg, Irrel, Bollendorf, Arzfeld, Langsur-
Wasserbilligerbrück, het Tourist-Infopunkt in
Neuerburg en in het Naturparkzentrum
Teufelsschlucht.

De duo-kaart is tegelijker�jd uitgegeven als
wandelkaart nr. 27 van het Eifelverein en is
dus ook te koop bij het Eifelverein.
Voor meer info kan je terecht bij:
Naturpark Südeifel in Irrel
h�ps://www.naturpark-suedeifel.de/

Felsenland Südeifel Tourismus in Bollendorf
h�ps://www.felsenland-suedeifel.de/

en h�ps://teufelsschlucht.de

Gilbert Roels.

Nieuwe duo beleveniskaart voor de Zuid-Eifel

https://www.naturpark-suedeifel.de/naturerlebnis/wandern
https://www.felsenland-suedeifel.de/wandern
https://www.felsenland-suedeifel.de/wandern
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/8718833/wandelroute/natuurwandelaars-wandelkrant-sudeifel-59
https://www.routeyou.com/nl-de/route/view/8719922/wandelroute/natuurwandelaars-wandelkrant-sudeifel-68
https://www.eifelverein.de/index.php/verlag/buecher-und-karten/wanderkarten
https://www.eifelverein.de/index.php/verlag/buecher-und-karten/wanderkarten
https://www.eifel.info/nl
http://www.irreler-muehle.de/
https://www.naturpark-suedeifel.de/
https://www.felsenland-suedeifel.de/
https://teufelsschlucht.de


Natuurwandelaars

Je hebt verschillende soorten wandelaars. Wandelaars die een uurtje ergens rond een
kerktoren wandelen en dan uitgebreid gaan terrassen (in pre-Corona�jden).
Of wandelaars die voor een stevige tocht op pad gaan om de natuur en af en toe ook
een snui�e avontuur te beleven.
Natuurwandelaars ® vzw focust, zoals je al begrepen hebt, op natuur- en avontuur
belevenis.

Natuurwandelaars vzw wil niet in de plaats treden van bestaande wandelverenigingen,
zoals deze aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen, FFBMP of andere federa�es, maar
richt zich met een specifiek product naar een specifieke groep van echte wandelaars.

Natuurwandelaars vzw is een ona�ankelijke, gemeente-, provincie- en landsgrenzen
overschrijdende vereniging en wil aan geëngageerde wandelaars, in kleine of
middelgrote groep, een aantal geleide natuur- en avontuurtochten aanbieden, en dat
zowel in België als in het buitenland.

Het zal daarbij gaan om zowel middellange tochten van 20 à 30 km als om korte
wandelingen van 10 à 15 km. Al dan niet begeleid door een natuur- en/of streekgids.
De buitenlandse wandelingen kunnen ook meerdaagse tochten zijn.

Al de door Natuurwandelaars aangeboden wandelingen zijn thema�sch. De focus ligt
daarbij op landschap, natuur, beleveniswaarde en/of bezienswaardigheden. Zomaar
kilometers om de kilometers wandelen, kan of mag nooit de bedoeling zijn.

Natuurwandelaars vzw wil een informa�epla�orm aanbieden voor in natuur- en
avontuurtochten geïnteresseerde wandelaars.

Dit zal gebeuren via de uitgebreide website over wandelen, wandelbestemmingen en
wandelproducten en een tweemaandelijkse online nieuwsbrief voor de leden, ook te
lezen op h�ps://www.natuurwandelaars.eu/wie-wat
In die nieuwsbrief vind je ook het aanbod aan wandelingen voor de volgende
maanden, met als start een wandeling in natuurgebieden in Denderleeuw op 8 mei.
Natuurwandelaars vzw is lid van Grote Routepaden vzw, Sen�ers de Grande
Randonnée asbl, Natuurpunt vzw en Eifelverein e.V.

De vereniging zal daarenboven samenwerken met De Wandelkrant, RouteYou, het
Agentschap Natuur en Bos, toeris�sche diensten in binnen- en buitenland en andere
organisa�es en verenigingen die aansluiten bij haar doeleinden.
Bezoek zeker de uitgebreide informa�eve website op: h�ps://natuurwandelaars.eu

Onze mooiste Wandelkrant 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 allemaal in een slag op ons Wandelkrant RouteYou kanaal:
h�ps://www.routeyou.com/user/routes/553451/wandelkrant

https://www.natuurwandelaars.eu/_downloads/51647918
https://www.natuurwandelaars.eu/wie-wat
https://wandelkrant.be
https://routeyou.com
https://natuurwandelaars.eu
https://www.routeyou.com/user/routes/553451/wandelkrant
https://www.routeyou.com/user/routes/553451/wandelkrant


Dwalen doorheen het Oeterdal

Het Oeterdal, een regio nabij mijn
thuisbasis, is een boeiend en zeer variërend
gebied. En dat (her)ontdekken velen onder
ons in deze �jdspanne waarin er nog steeds
de nodige beperkingen gelden op onze
bewegingsvrijheid. Je weet wel, Covid-19
hé! Daarom nemen we even de �jd om
jullie kennis te laten maken met deze parel.

Kenmerkend aan het Oeterdal is de vallei
van de Bos- en Oeterbeek, met zijn vele
watermolens. Enkelen daarvan zijn mooi
gerestaureerd én te bezoeken. Meer info
hierover bij Toerisme Maaseik, zie de
weblink onderaan dit ar�kel.

Voorts zijn er de vele dorpen en gehuchten
waar het fijn vertoeven is, denk maar aan
Opoeteren en Neeroeteren. Bij sommigen
zullen die namen allicht een belletje doen
rinkelen. Zeker als je terugdenkt aan je
jeugdperiode, want men zegt wel eens dat
een groot deel van de Belgische jeugd er
ooit hee� verbleven. Dat komt uiteraard
door de aanwezigheid van de talloze
bivakplaatsen, die gre�g gebruikt werden
én worden. Maar deze regio beschikt ook
over andere verblijfsvormen zoals hotels,
B&B ‘s, campings en vakan�ewoningen.

Vakan�ewoning Het Veldhuisje, gelegen op
de Veldstraat 1a in Opoeteren (3680
Maaseik), vormt voor deze gelegenheid de
uitvalsbasis om jullie via twee
wandeltochten en één fietstocht door de
ruimere omgeving kennis te laten maken
met dit gebied. Info over Het veldhuisje
vind je wederom onderaan dit ar�kel, via
de weblink van Visit Limburg.

Tijd om over te gaan tot ac�e. Daarvoor
voorzien we twee wandelingen van 9 en 13
kilometer. Ook een fietstocht van 60
kilometer staat op het programma om zo
de ruimere omgeving te kunnen
ontdekken.
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Vakan�ewoning Het Veldhuisje



Voor onze eerste tocht, de wandelroute
van 13 kilometer, trekken we oost- en
zuidwaarts vanaf Het Veldhuisje.
Aan de voordeur merken we meteen
enkele gemarkeerde wandellussen op, met
name die van het wandelgebied
‘Bergerven’ en ‘Oudsberg’. Grotendeels
zullen we gebruik maken van de lussen van
‘Bergerven’, maar we switchen regelma�g
van markering. Zo hebben we meer
variëteit �jdens onze tocht. Zo’n 400 meter
vanaf de startplaats verlaten we de
bebouwing, en via velden bereiken we het
bos ( 1 ). Dat bos wordt verderop
doorkruist door de gewestweg N771 die we
oversteken om onze bosrijke tocht ( 2 )
verder te ze�en. Hellingen zijn nu ons deel,
want al glooiend zakken we af naar de
Maasvlakte. Beneden aangekomen kan je
even �jd nemen om te verpozen aan de
‘Kapel van de Weerstand’ ( 3 ). Deze kapel
werd in 1946 gebouwd ter herinnering aan
het verzet uit de Tweede Wereldoorlog, die
in deze bossen schuilden. Tientallen
verzetslieden werden hier gedood of
gevangen genomen. Het is nu tevens een
vertrekplaats voor wandellussen, en er
staan enkele picknickbanken ( 4 ). Dit is ook
het laagste punt van deze wandeling. We
bevinden ons op een hoogte van 46 meter
boven de zeespiegel. Het hoogtepunt komt
straks nog, en dat ligt op 94 meter. Dat wil
zeggen dat er vanaf nu grotendeels
geklommen dient te worden. We beginnen
aan de klim ( 5 ) in zuidwestelijke rich�ng,
doorheen het bos. Als we verderop de
bosrand bereiken, zien we beneden het
bedrijventerrein van Rotem liggen. Via de
bosrand is er een panoramapunt ( 6 )met
zicht over dit gebied. Boven aangekomen
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‘Aan de Dikke Den’ kan men bekomen van
het klimwerk op zitbanken ( 7 ). 87 Meter,
dat gee� onze hoogtemeter nu aan. Vanaf
nu is het dan ook zo goed als vlak. Zo’n 2,6
kilometer verder bereiken we het dak van
deze tocht. Intussen passeerden we veel
bos, bankjes, een klein kapelletje ( 8 ) en
een heus kasseipad ( 9 ). De fietsers onder
ons mogen zich in de handen wrijven, want
dit traject is ook een deel van onze
fietsroute waarvan je verderop in dit ar�kel
meer kunt vernemen.
We belanden in de omgeving ( 10 ) van de
‘Driepaalhoeve’. Het bos laten we nu
grotendeels achter ons, en via enkele veld-
en verharde wegen ( 11 – 12 ) begeven we
ons terug naar Vakan�ewoning Het
Veldhuisje, om deze tocht van 13 kilometer
helemaal af te ronden. Zie de volgende
weblink van onze route: h�ps://
www.routeyou.com/nl-be/route/view/
8867761/wandelroute/dorper-heide-
schootsheide-te-dilsen-opoeteren-en-
rotem-wandelgebied-bergerven
Hier kan je de tocht downloaden of
afdrukken. Ook een GPX-bestand staat hier
gra�s ter beschikking!

Foto 7 Foto 8
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De tweede wandeling die we hier
aanva�en is een tocht van 9 kilometer en
brengt ons via Opoeteren in westelijke
gebied naar het gehucht Dorne. Dit is een
grotendeels niet-gemarkeerde tocht. Enkel
de eerste 350 meter vanaf de start, en de
laatste 500 meter op het einde van de
tocht vinden we markeringen van
wandellussen terug. Maar geen nood, je
kan ook deze route downloaden. De link
vind je aan het einde van de beschrijving
van deze wandeling. Startplaats is opnieuw
aan de voordeur van Het Veldhuisje
gelegen. Het eerste deel (350 meter) is
hetzelfde traject als onze eerste tocht,
maar dan slaan we links in noordelijke
rich�ng de velden in. Tussen die velden en
de bosrand ( 1 ) zakken we verderop de
bebouwing van Opoeteren in. Op een
parkje langs de weg van Opoeteren naar
Dorne, treffen we enkele bankjes aan rond
een Mariabeeld ( 2 ). We dwarsen de weg
en trekken verder noordwaarts rich�ng de
Bosbeek. Aan de oever van deze beek ( 3 )
is er een mooie schuil- en picknickplaats
voorzien ( 4 ). Hier bevinden we ons
trouwens ook op het laatste deeltje van het
fietstraject wat na deze wandeling zal
beschreven worden. Maar nu hebben we
nog onze wandelschoenen aan! De
omgeving van deze beek is hier ter plekke
omzoomd door een klein bosje. Iets later
zullen we via een klein stukje bebouwing
het grotere bos bereiken, namelijk dat van
wandelgebied ‘Oudsberg’. Licht glooiend
gedurende een kleine kilometer doorheen
dit bos ( 5 ) bereiken we de parkeerplaats
van ‘instapplaats camping Zavelbos’, waar
je verschillende gemarkeerde wandellussen
van de ‘Oudsberg’ kan aanva�en. Wij
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opteren hier voor nog anderhalve
kilometer bos ( 6 ) in zuidwestelijke
rich�ng, alvorens het gehucht Dorne te
bereiken. Onderweg en midden in dit bos
treffen we de restanten aan van een oud
zwembad ( 7 ). Dat moet toch heerlijk zijn
geweest, in het zwembad liggen met
rondom je niets anders dan bos. We
naderen weer een bebouwde zone, Dorne.
In het gehucht zien we het oude Sint-
Donaaskerkje broederlijk naast de nieuwe
moderne Sint-Donatuskerk ( 8 ) liggen, de
huidige parochiekerk. Vanaf de parking
tussen beide kerken wandelen we
oostwaarts rich�ng ons eindpunt. Er
wachten ons nog een drietal kilometer. Een
zeer oude fiets ( 9 ) is onze blikvanger
vooraleer we de bebouwing licht s�jgend
verlaten. Aan een kapelletje ( 10 ) boven
ter hoogte van een kruispunt slaan we
linksaf. Grotendeels vlakke wegen omgeven
door velden en bosranden ( 11 ) zijn nu ons
deel, voordat we terug markeringen van
wandellussen tegenkomen. Hierbij weten
we dan ook dat ons de laatste halve
kilometer wacht, en we afdalen ( 12 ) naar
het eindpunt. Dit laatste deeltje herkennen
we ook van onze eerste wandeling.
Download hier onze route: h�ps://
www.routeyou.com/nl-be/route/view/
8867768/wandelroute/dorne-opoeteren
Ook hier is er een beschrijving en GPX-
bestand ter beschikking.
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Tenslo�e gaan we fietsend vanaf Het
Veldhuisje de streek in de nabijheid
verkennen. Met een zelf gecreëerde
fietsroute - met hulp van RouteYou - van 60
kilometer geven we je een beeld van de
ruimere omgeving rond het Oeterdal, met
onderweg enkele zeer mooie blikvangers
en leuke picknickplaatsen. Er zal ook klim-
en daalwerk zijn, zo’n 265 meter in totaal.
Met onze rug naar de voordeur van de
vakan�ewoning vertrekken we linksom tot
de Veldstraat uitkomt op de Houwstraat.
Daar rijden we naar rechts en volgen deze
straat gedurende anderhalve kilometer,
totdat we op een kasseiweg aankomen (1 ).
Dit is de Driepaalweg, en deze kasseistrook
kwamen we ook al eens tegen �jdens onze
eerste wandeling. Onderweg naar deze
kasseien zagen we ook al de gekende
blauwe bordjes van het Limburgse
fietsroutenetwerk. Namelijk de bordjes
rich�ng knooppunt 42! Vanaf nu tot iets
voorbij knooppunt 37 aan het eind van de
route, zullen de knooppunten onze bakens
zijn voor onderweg. We volgen dus de
blauwe bordjes met 42 totdat we aan de
‘Driepaalhoeve’ knooppunt (KP) 42
aantreffen ( 2 ). Rechtsaf rich�ng KP 501 en
KP 41 fietsen we over de voormalige
spoorwegbedding ( 3 ) van de vroegere
treinverbinding tussen Maaseik en As. En
dat tot aan het oude sta�onnetje van
‘Asch’. Pauzeren of picknicken is misschien
nog te vroeg, want er staat nog maar 8
kilometer op de teller. Maar neem zeker de
�jd om de site van het sta�onnetje even te
verkennen ( 4 - 5 - 6 ). Dit is ook een
‘Toegangspoort’ van het Na�onaal Park
Hoge Kempen, met ruime parking en
startplaats voor wandel- en fietsroutes.
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Voor meer info, zie de weblink onderaan
dit ar�kel. Bergaf en bergop begeven we
ons nu naar een bosrijk gebied afgewisseld
met een stukje bebouwing doorheen As,
via KP 40 en KP 39. Onderweg komen we
de ‘Geologische Wand’ ( 7 ) tegen, zie
weblink onderaan. Het ‘Heiderbos’
doorkruisen we deels vanaf KP 39 totdat de
KP’s 529 en 70 ons in Opglabbeek
(Oudsbergen) brengt. Nadat we daar de
dorpskern verlaten richten we ons op KP
33. De weg ernaartoe gaat via de rand van
de industriezone naar de ‘Donderslag’, een
bos- en heidegebied. Doorheen het
bosrijke deel ervan treffen we een pareltje
van een pauze/picknickplaats aan. De
‘Ruiterskuilen’ ( 8 ), en dat met nu bijna 19
kilometer afgelegd. Aanschouw deze mooie
plek op zijn minst toch eventjes. Helemaal
‘zen’ gaat het nu rich�ng Gruitrode. Met de
KP’s 34, 526, 262 en 261 maken we een
boogje rondom de dorpskern. Tussen KP
261 en KP 571 bereiken we de site van de
‘Commanderij Gruitrode’, ter hoogte van
de Kasteelstraat. Rij hier even naar links (9 )
om dit gade te slaan, en ga dan terug naar
je route rich�ng KP 571. Hier bereiken we
Neerglabbeek ( 10 ). Het traject volgt vanaf
hier overwegend een afdaling naar het
‘I�erdal’ in Opi�er met de KP’s 31 en 36.
Op het plein tussen de kerk en de
brouwerij in Opi�er ( 11 ) staat ook het
standbeeld van tennislegende Kim Clijsters!
Via KP 11 en KP 12 komen we aan bij het
kanaal ‘Zuid-Willemsvaart’ ( 12 ), ter
hoogte van Tongerlo (Bree). Na de gedane
inspanningen volgen we het vlakke jaagpad
langsop dit kanaal. Onderweg naar KP 13
zien we de voetgangersbrug ( 13 - 14 ) van
Solt, om verder al trappend rich�ng
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Neeroeteren te fietsen naar KP 47. Aan dat
KP kan je via de Komweg en de
Klaaskensmolenweg de mooie
‘Klaaskensmolen’ bezoeken ( 15 ). Het is
tenslo�e maar 400 meter afwijken van
onze route vanaf KP 47, met intussen toch
al 45 kilometer in onze benen. Er wacht ons
later op het laatste deel nog enkele
klimmetjes, dus een welgekomen
rustplaats dringt zich hier op. Na dit kleine
intermezzo gaat het terug naar KP 47, om
wederom het jaagpad te volgen rich�ng KP
44. Hier verlaten we het kanaal naar KP 43.
Vanaf nu gaat het rich�ng onze laatste KP,
en dat is dus 37. Een mooi stukje route
wacht ons hier, want onderweg komen we
in het natuurgebied ‘Bergerven’. Alvorens
we gaan klimmen kan je op de
Weerstandersweg nog genieten van een
‘Panoramaheuvel’ en een ‘Vogelkijkhut’.
Boven aangekomen aan het ‘Warredal’ zit
het voorlaatste deel klimwerk er op. Nu,
nog steeds rich�ng KP 37, dalen we af naar
onze laatste blikvanger. De site rond ‘De
Volmolen’ ( 16 - 17 - 18 ). Ook dit is
wederom een prach�ge pauzeplaats! Op
naar de laatste loodjes nu én het laatste
klimwerk. Opoeteren wacht op ons.
Aangekomen aan KP 37 volgen we nog een
klein stukje de bewegwijzering naar KP 38
tot aan de Hoevenstraat, de
verbindingsweg tussen Opoeteren en
Dorne. We steken deze weg over, en aan de
overkant volgen we de Houwstraat zo’n
700 meter tot aan de Veldstraat aan de
rechterzijde. We draaien de straat in voor
de laatste �entallen meters. Eindpunt én
de voordeur van Het Veldhuisje is bereikt!

Foto 13 Foto 14

Foto 15 Foto 16

Foto 17 Foto 18

Fi
et
sr
ou

te
60

km
de
el
3



#iedereenwandelt 

Vlaanderen Wandelt
 L   K A A L

ZONDAG 27 JUNI 2021

P 

WANDEL POP-UP 
+90 LOCATIES
IN VLAANDEREN
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Ook deze route kan je raadplegen en
downloaden. Inclusief roadbook,
knooppuntenstrip en GPX-bestand. Zie
hiervoor deze link : h�ps://
www.routeyou.com/nl-be/route/view/
8586663/recrea�eve-fietsroute/opoeteren-
oudsbergen-opi�er-neeroeteren

We hebben ervan genoten, en dat zo kort
bij huis! Hopelijk hebben jullie nu een
beeld over wat het Oeterdal en omgeving
te bieden hee�. Raadpleeg zeker onze
routes maar ook de andere weblinks voor
meer informa�e. Houd het intussen gezond
en veilig.

Spor�eve groeten,

Bennet

h�ps://www.visitmaaseik.be/nl/watermolens
h�ps://www.visitlimburg.be/nl/overnachten/het-veldhuisje
h�ps://www.na�onaalparkhogekempen.be/nl/toegangspoorten/sta�on-as
h�ps://www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/geologische-wand
h�ps://www.duinengordel.be/ruiterskuilen
h�ps://www.oudsbergen.be/commanderij-gruitrode
h�ps://www.kempenbroek.eu/nl/toegangspoort/i�erdal
h�ps://www.na�onaalparkhogekempen.be/nl/toegangspoort/bergerven

Weblinks
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https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl/toegangspoorten/station-as
https://www.visitlimburg.be/nl/wat-te-doen/geologische-wand
https://www.duinengordel.be/ruiterskuilen
https://www.oudsbergen.be/commanderij-gruitrode
https://www.kempenbroek.eu/nl/toegangspoort/itterdal
https://www.nationaalparkhogekempen.be/nl/toegangspoort/bergerven


Lees ook onze 28 vorige
Wandelkrant edi�es rijk aan
puur wandel-lees-plezier op
h�ps://wandelkrant.be/kiosk/

Edi�e 30 (Herfstedi�e 2021)
Vanaf 1 september in onze kiosk te lezen!

Bezoek onze blog en schrijf je in op onze nieuwsbrief via h�ps://wandelkrant.be

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

