
Spil-wandelingen Wouwse Plantage

Wandeling Heijnoort ca. 9,5 km.

Deze wandeling gaat voor de helft over open terrein en de helft door bosgebied.

U volgt de donker blauwe markering. 

 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.

 U komt bij een verharde weg (de Weststraat). Steek deze over en vervolg 

het Zoompad. Aan uw linkerhand ziet u camping Zoomland;

 U komt weer bij een verharde weg (de Zoomvlietweg). Sla linksaf;

 Ga rechtsaf bij het bord Heijnoort. Op dit punt wijkt de markering af. De 

pijl wijst rechtdoor en niet rechtsaf. Als u de markering volgt gaat u 

rechtdoor. U kunt ook rechtsaf gaan en de beschrijving volgen. Later komt

u weer op de gemarkeerde route; 

 Volg dit pad tot boerderij met nummer 5. Bij nr. 5 is een smal graspad / 

karrenspoor links af het land in. U volgt dit pad;

 Dit pad komt uit op een smalle verharde weg, u gaat linksaf;  *

 Vervolgens komt u bij een pad rechtsaf dat (meestal) afgesloten is met 

een hek en een bord “verboden toegang”. Dit pad behoort bij de boerderij
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verderop, maar de boer vindt het geen probleem als u daar wandelt. U 

volgt dit pad tot de boerderij. U kunt de boerderij links of rechtsom 

passeren. Rechtsom komt u langs een hondenren met een Duitse Herder 

die nogal te keer gaat. Ga dus linksom. U komt dan op ( de Grote Lind”). 

Indien u de route langs de boerderij niet plezierig vindt, is er  een alternatieve 

route, zie onderaan; 

 Aan het eind van de Grote Lind komt u op de Balse Dreef. Ga rechtsaf; 

 Neem het eerste bospad links (hier is weer de markering aanwezig);

 **Negeer twee kleine bospaden aan uw linker kant en negeer een 
kruising;

 Ga bij de volgende kruising linksaf;

 Ga bij de eerst volgende kruising rechtsaf;

 Loop dit pad uit tot u op een breed pad komt en ga linksaf (Zurenhoek);

 U passeert de “Natuurlijk Kloof”;

 Loop dit pad uit tot bij twee slagbomen. Ga rechtdoor langs de slagboom;

 Ga na 40 meter linksaf tussen de paaltjes door (knooppunt 62, richting 

knooppunt 12);

 Volg het pad langs de akker/bosrand. Links van u loopt een beek;

 U passeert een bruggetje, vervolg het pad;

 Ga bij de volgende splitsing linksaf langs de slagboom en volg het pad 

langs de akker/bosrand;

 Ga bij de kruising rechtdoor;

 Links van u ligt een golfbaan;

 Het zandpad gaat over in een geasfalteerde weg. Volg deze verharde weg 

tot een driesprong en houdt dan rechts aan;

 Ga over het bruggetje en ga direct rechtsaf het fiets-/voetpad op 

(Zoomweg);
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 Loop dit pad af tot een kruising (bij de school). Steek over en ga rechtsaf 

de voetgangersbrug over. U komt weer bij het startpunt, de natuurpoort;

Alternatieve route vanaf *:

 Vervolgens komt u bij een pad rechts af dat (meestal) afgesloten is met 

een hek en een bord “verboden toegang”. Negeer dit pad en ga rechtdoor 

(Stoffeligstraatje);

 U komt weer bij de Zoomvlietweg. Ga rechtsaf en loop tot de grote 

kruising met de Balse Dreef. Ga hier rechtsaf;

 Negeer de Grote Lind aan uw rechter kant en ga vervolgens het eerste 

bosbad links in en ga verder bij **

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


