Spil-wandelingen Wouwse Plantage

Wandeling Bruggetje van Riet ca. 9 km.

Deze wandeling gaat voor het grootste deel over verharde paden en een klein
deel over een onverhard pad. Tijdens natte perioden zal het daar enigszins
modderig zijn.
U loopt door het natuurgebied Hopmeer in het gebied Hoevestein. Een
omgeving waar heide, bosjes en vennen lagen en dat pas eind vorige eeuw
ontgonnen is. Het is een open terrein met bloemrijke
graslanden waar veel ganzen fourageren.
U passeert tijdens de wandeling ook enkele grote agrarische bedrijven, o.a. een
van de grootste rabarber kwekerijen.




Start op de parkeerplaats van de natuurpoort Wouwse Plantage, ga de
voetgangersbrug over en sla rechtsaf;
Ga het fietspad langs de Zoom op (Zoomweg), links af langs d’ Ouwe
Schuur;
U loopt nu langs de Zoom;

De Zoom is een voormalige turfvaart nabij Bergen op Zoom. Tegenwoordig is
De Zoom alleen nog van belang voor de waterhuishouding en als ecologische
verbindingszone. De Zoom is 13,5 kilometer lang en ontspringt in België als
Oude Moervaart aan de noordkant van de Kalmthoutse Heide, in het
veengebied De Nol, en stroomt als Spillebeek ten westen van Essen naar de
Nederlandse grens. In Nederland stroomt zij als De Zoom langs Wouwse
Plantage en mondt uit in de Theodorushaven in Bergen op Zoom. Zijbeken van
de Zoom zijn de Zeepe en de Bleekloop.


Loop het Zoompad af tot de kruising met de Schouwenbaan en steek
schuin over. Vervolg het fietspad langs de Zoom;
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Vervolg het fietspad tot een bruggetje over de Zoom met rode leuning
(knooppunt 23). Ga links af het bruggetje over en loop het onverharde
pad af. Dit pad wordt in de omgeving “de Paardendreef” genoemd.;

Vroeger was er een bruggetje dat bestond uit enkele stevige planken. Het
bruggetje werd gebruikt door bewoners van de Mariabaan om naar het
toen nog onverharde Zoompad te gaan om een ommetje te maken. Toen 20
jaar geleden de conditie van het houten bruggetje te slecht werd, vroeg Riet,
die veelvuldig van het bruggetje gebruik maakte, aan haar man om een
nieuwe brug te maken. De echtgenoot van Riet en de buurman hebben toen
een metalen brug gelegd. Pas in oktober 2016 is door de Brabantse Delta
een (rode) leuning aan deze brug bevestigd (overeenkomend met de
leuningen van de bruggen elders over de Zoom).



Het onverharde pad eindigt bij een verharde weg “de Mariabaan”. Steek
deze over. U loopt nu over een verharde weg, “de Julianaweg”’
Na ca. 400m kruist u een onverharde weg “de Hopmeerweg”.

Aan uw rechterkant ziet u het natuurreservaat Hopmeer met vennen en
ruige graslanden waar een deel van het jaar grote groepen ganzen hun
voedsel zoeken.


Ga rechtdoor en vervolg de
Julianaweg;
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Kruising Julianaweg met de Hopmeerweg:

------------------------------------------------------------------------------------------------- Na 800 meter komt u bij een driesprong (knooppunt 84). Ga links af;

------------------------------------------------------------------------------------------------- De weg maakt eerst een bocht naar links en daarna een bocht naar
rechts. Na ca. 1,2 km komt u bij een driesprong (knooppunt 86). Ga links
af de Heistraat in;


De weg maakt een bocht naar
rechts. Vervolgens komt u bij een
driesprong. (Rechtdoor is
doodlopend en komt uit bij een
grote manege). Ga links af;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spil-wandelingen Wouwse Plantage



U komt bij knooppunt 75, de rand van de bebouwde kom van Wouwse
Plantage. Ga rechts af (Schouwenbaan op) en direct weer links af de
Plantagebaan op. U loopt langs de Plantagebaan langs dorpshuis de Spil.
De wandeling eindigt op de parkeerplaats van de natuurpoort.

Voor opmerkingen over deze wandelroute kunt u mailen naar: plantage@home.nl

