
Spil-wandelingen Wouwse Plantage

Wandeling Rondje Rockx ca. 5 km.

Deze wandeling gaat over een onverhard pad door een akker en over rustige 

verharde paden. U volgt de grijze markering. Deze beschrijving geeft diverse 

variante aan. Slechts één daarvan is voorzien van markering.

• De blauwe en blauw/rode route is ca. 5 km;

• De Groen/blauw/rode route is ca. 6,2 km;

Blauwe route (zie kaartje onderaan):

 Start op de natuurpoort Wouwse Plantage;

 Ga over de voetgangersbrug en sla linksaf;

 Steek de Plantagebaan over;

 Ga het fiets-/voetpad op (Zoomweg), langs de school;

 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.

 Na ca. 200 meter is er rechts een pad (enkele traptreden) tussen de tuinen 

door. Ga aan het einde van dit pad (ca. 20 meter) rechtsaf en volg de 

Kamperfoeliestraat;

 Ga aan het einde linksaf de Kerkstraat is en loop deze helemaal uit;

 Ga aan het einde  linksaf de Bleijdenhoeksestraat in;

 ❶Ga bij het eerste huis aan de rechterkant (nr. 12) het pad rechts in. Dit 

verharde pad gaat na 50 meter over in een onverhard pad;
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 Volg dit pad door de akker tot u bij een verharde weg komt, de 

Westelaarsestraat. Dit is een redelijk drukke weg. Ga rechtsaf de 

Westelaarsestraat in en volg deze ca. 400 meter;

 Ga rechtsaf bij Westelaarsestraat nummerrs 36 -42. U passeert de Semper Fi 

Ranch voor Western Riding en pensionstal;

 Ga aan het einde van deze weg rechts af (Bleijdenhoeksestraat);

 U heeft nu twee mogelijkheden:

o Ga linksaf de onverharde kolenbaan in (rood op de kaart);

o of ga verderop linksaf de Kerkstraat in (blauw op de kaart);

 In beide gevallen loopt u door tot einde van de weg en gaat rechtsaf. U komt 

dan weer bij de parkeerplaats van de natuurpoort Wouwse Plantage;

Groene route (zie kaartje onderaan):

 Start op de natuurpoort Wouwse Plantage;

 Ga over de voetgangersbrug en sla linksaf;

 Steek de Plantagebaan over;

 Ga het fiets-/voetpad op (Zoomweg), langs de school;

 U loopt nu langs de Zoom;

 Volg het Zoompad tot een kruising met een verharde weg (de Weststraat). Ga 

hier rechtsaf;

 Ga bij de splitsing met de Bleijdenhoeksestraat weer rechtsaf;

 Ga na ca. 600 meter bij nr. 12 het pad links in. Dit verharde pad gaat na 50 

meter over in een onverhard pad; Ga nu verder bij  ❶
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