
Spil-wandelingen Wouwse Plantage

Wandeling Trapke Op ca. 15km (groen-wit).

De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied 

maar voornamelijk loofbos. De paden kunnen op sommige plaatsen modderig 

zijn in natte perioden.  U volgt de groen-witte markering, lange route.

 Start op de natuurpoort Wouwse Plantage;
 Ga de voetgangersbrug over en ga rechtaf het fiets/voetpad op;
 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.
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 Ga bij de kruising met een asfaltweg (Schouwenbaan) rechtsaf de brug over 
en direct weer rechtsaf het zandpad op;

 Loop langs de akker en ga het bospad linkasaf in;
 Ga na 50 meter rechtsaf;
 U komt bij een asfaltweg (Wildertsedreef), ga rechtsaf;
 Ga tussen de twee voetbalvelden aan de linkerkant linksaf het onverharde 

pad in;
 U komt ni in het Bos van de Derde Wereld:

De naam het “Derde Wereldbos” is in 2019 veranderd in “De Nieuwe Wereld”. Met 
de aanleg van het Derde Wereldbos werd uiting gegeven aan de overtuiging dat 
tussen de eerste en de derde wereld niet alleen verschillen bestaan maar ook 
overeenkomsten. Ontbossing is een gemeenschappelijk probleem, ondanks de 
verschillende oorzaken. Bij ons is dat milieuvervuiling, in de derde wereld is dat 
houtkap en erosie. Om mensen bewust maken van de verschillen èn de raakvlakken 
met de derde wereld is in Wouwse Plantage een Derde Wereld bos aangelegd. Met 
dit project werd aangegeven dat herbebossing in de derde wereld van levensbelang 
is en dat de derde wereld onze hulp daarbij hard nodig heeft. Het onderhoud van het
bos is geheel in handen van een stichting en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. 

 Volg het pad en houd links aan;
 Verlaat het bos van “De Nieuwe Wereld” en volg het bospad langs de akker;
 Volg het pad met aan uw linkerkant de akker en aan uw rechterkant de 

bosrand;
 Dit pad komt uit op een brede onverharde laan;
 Ga aan het einde van het pad bij de kruising links af de brede laan in;
 Ga bij het volgende bospad (na ca. 50m) rechts af;
 Negeer de kruising van bospaden en loop door tot het einde van het pad. Het 

komt uit op een brede laan. Ga na de slagboom linksaf en na 50 meter weer 
rechtsaf;

 Volg dit bospad;
 Loop langs de akker en volg het pad langs de boerderij;
 Ga bij knooppunt 14 links en direct rechts het bospad in;
 Volg het (kronkelige) bospad. U komt bij een driesprong. U gaat nu linksaf 

(lange route);
 U komt bij een asfaltweg (Kriekendreef). Steek over en vervolg het pad;
 U komt bij het fietspad langs de Plantagebaan. Ga linksaf, loop ca. 150 meter 

over het fietspad en ga linksaf het bospad in;
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 Neem het volgende pad rechtsaf.  U komt nu weer bij de Plantagebaan, bij 
een horeca gelegenheid Trapke Op;

 Rechts van Trapke Op ziet u een bospad. Ga dit pad in. Dit pad loopt voor een 
deel parallel aan de Moerkantsebaan;

 U loopt over een klein houten bruggetje en volgt de groen-witte markering;
 Bij knooppunt 60 volgt u het pad richting knooppunt 66;
 U gaat weer over een houten bruggetje. Blijf het pad volgen, negeer zijpaden;
 Bij knooppunt 66 is een driesprong . Ga rechtdoor richting knooppunt 65;

U bevindt zich nu in een licht heuvelig gebied met heide tussen naaldbomen en 
loofbomen. Bij knooppunt 65 is een bank om even uit te rusten en van de stilte te 
genieten;

 Ga rechtsaf richting knooppunt 61;
 Bij een driesprong links aanhouden;
 Bij het bord “Zurenhoek” bochten naar links en rechts volgen;
 Ga bij de volgende T-splitsing rechtsaf;
 Ga bij de grote kruising rechtdoor (rechtsaf is verboden, privé-gebied);
 Ca. 100 meter verder gaat het pad naar rechts. U loopt langs een akker. Volg 

dit pad met diverse bochten links en rechts;
 U komt bij een slagboom aan uw rechter kant. Daar kunt u enkele huizen van 

het Plantage Centrum zien. Ga hier linksaf, richting knooppunt 14;
 Vóór de volgende slagboom gaat u rechtsaf een bruggetje over;
 Het pad loopt slingerend tussen grote beuken door. Langs het pad staat een 

bank. 
Aan uw rechterhand ziet u het landhuis van het landgoed;

 Volg het pad, eerst tussen rododendrons, verderop tussen grote eiken;
 U loopt langs een groot akker. Regelmatig zijn daar reeën te zien;
 Het pad komt uit op de Plantagebaan, een drukke provinciale weg. Steek over 

(pas op!) en ga het bospad in;
 Ga linksaf voor de boerderij langs en volg het graspad;
 Neem in het bos direct het eerste pad links;
 U komt uit op een breed pad (met een huisje aan uw rechter hand). Ga linksaf

het brede pad in;
 Ga het tweede bospad rechtsaf in;
 Volg dit pad met de groen-witte markering;
 Passeer de slagboom en steek de brede onverharde laan over. Volg het pad 

langs de akker;
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 Houd bij de driesprong rechts aan en volg de groen-witte markering door het 
Nieuwe Wereldbos;

 Het pad komt uit bij voetbalvereniging Rimboe aan de Wildertse Dreef. U 
heeft nu twee mogelijkheden van gelijke afstand:

 Optie A:
o  Ga hier rechtsaf en volg verder de groene markering;

o Loop langs de voetbalvelden over het onverharde pad links van de weg 
en ga bij de slagboom linksaf het toegangshek door het bospad in. Dit 
pad kan in zeer natte periodes slecht of niet toegankelijk zijn. Volg dan 
optie B;

o Volg het 700 meter lange natuurpad. U loopt nu langs voormalige 
leemputten. Op rustige momenten kunt u hier reeën tegenkomen;

In de winter en het voorjaar zal er veel water staan in de putten en beekjes. In droge 
zomer valt het grotendeels droog;
De leem werd vroeger gebruikt om stenen te bakken in een steenoven aan de andere
kant van de leemputten aan de Plantagebaan. Wat in Wouwse Plantage over is 
gebleven van de
steenfabriek is uniek.
Een deel van de
steenfabriek is nog in
het gebouw van een
handel in
bouwmaterialen
aanwezig met foto’s
en oude attributen uit
de tijd dat de fabriek
operationeel was.
Wie het gebouw nadert, ziet de ronde vorm van de frontring van de kamers van de 
steenoven. Wie die oven binnengaat, stapt een eeuw terug in de tijd. De wanden 
tonen nog littekens van instortingen die veroorzaakt werden door het proces van het
voortdurend verhitten tot iets meer dan duizend graden en het afkoelen.De 
steenoven is op afspraak te bezoeken.

o U eindigt weer op natuurpoort Wouwse Plantage 
 Optie B: 

o Ga hier linksaf en volg verder de groen-witte markering;
o Ga bij de Plantagebaan rechtsaf en volg het fietspad tot de 

parkeerplaats van de Natuurpoort Wouws Plantage;
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Voor opmerkingen over deze wandelroute kunt u mailen naar: plantage@home.nl

mailto:plantage@home.nl

