
Wandelroutes
Er zijn 10 wandelroutes in de directe omgeving van Wouwse Plantage. De routes bevatten een gedetailleerde beschrijving, informatie over de 
omgeving en een kaart. Alle wandelingen beginnen en eindigen op de Natuurpoort Wouwse Plantage. De wandelroutes zijn op de kaart op deze 
infozuil met een kleur aangegeven. U kunt de routebeschrijvingen downloaden van de website www.natuurpoortwouwseplantage.nl of via de QR-
code.

Wandeling Rondje Rockx

5km. Wandeling over open terrein (zwart)

Wandeling De Spil

4,5 km uit te breiden tot 6,5km. Wandeling voornamelijk over bospaden van het landgoed Wouwse Plantage (geel)

Wandeling Derde Wereldbos

6,5km. Wandeling over bospaden van het landgoed Wouwse Plantage (groen-wit)

Wandeling Trapke Op

14 km. Deze wandeling is een uitbreiding van de wandeling Derde Wereldbos. Wandeling over bospaden van het landgoed Wouwse Plantage (groen-
wit)

Wandeling Bruggetje van Riet

9km. 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 kunnen zijn. U loopt door het natuurgebied Hopmeer in het gebied Hoevestijn (licht blauw)

Wandeling Hopmeer

13,5km. Deze wandeling is een uitbreiding van de wandeling “Bruggetje van Riet”. U loopt voor het grootste deel over verharde paden en een klein 
deel over een onverhard pad. Tijdens natte perioden zal het daar enigszins modderig kunnen zijn. U loopt door het natuurgebied Hopmeer in het 
gebied Hoevestijn (licht blauw)

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage

9km. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk loofbos. De paden kunnen op sommige 
plaatsen modderig zijn in natte perioden (groen)

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage - Zurenhoek 

12,5km. Deze wandeling is een uitbreiding van de wandeling Landgoed Wouwse Plantage. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, 
gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk loofbos over bospaden van het landgoed Wouwse Plantage. De paden kunnen op sommige plaatsen 
modderig zijn in natte perioden. U komt langs de Borgvlietse Duinen en het Woeste Gedeelte (groen)

Wandeling Heijnoort

9,5km. U loopt langs de Zoom en daarna voornamelijk over bospaden. (donker blauw)

Wandeling Kleine Kievit

13,5km. Deze wandeling is een uitbreiding van de wandeling Heijnoort. U loopt langs de Zoom en daarna voornamelijk over bospaden. U komt o.a. 
Door het gebied “De Zeezuiper”, landgoed Zoomland, landgoed Wouwse Plantage en het Derde Wereld Bos (donker blauw)

Wandeling Soli Deo Gloria

12km. Deze wandeling gaat voor een deel over het pad langs De Zoom, een deel door Belgisch agrarisch gebied en een deel door bosgebied (rood)

Natuurpoort Wouwse Plantage maakt deel uit van het netwerk van Brabantse Natuurpoorten. Dit netwerk bestaat uit 31 locaties. Een natuurpoort
is hét startpunt voor een prachtige fiets- of wandelroute in de Brabantse natuur. Elke natuurpoort biedt een ruime parkeergelegenheid, een 
horecavoorziening en informatie over het natuurgebied en de fiets- en wandelroutes.
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