Spil-wandelingen Wouwse Plantage

Wandeling Derde Wereldbos ca. 6,5 km.

 Start bij dorpshuis de Spil, ga linksaf;
 Ga het Zoompad op, links af langs d’ Ouwe Schuur (Zoomweg);
 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 ga rechts
af het bruggetje over en houd direct rechts aan en ga het zandpad op;
 Loop langs de akker en ga ca. 100 meter vóór het einde van de akker
links af het bospad in;
 Neem het eerste bospad rechts;
 Ga bij de T-splitsing met verharde weg rechts af (Wildertse Dreef);
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 Ga tegenover de voetbalkantine links af het bospad in;
 Ga na ca. 100 meter schuin links het “Derde Wereldbos” in;
Met de aanleg van het Derde Wereldbos wordt 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 wordt 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.
 Ga rechts af en loop langs de picknick tafel;
U kunt even de vlindertuin in met uitzicht over de akkers. In de zomer is hier een
bloemenzee met vele vlindersoorten te zien!!!;
 Volg het houtsnipperpad en negeer het pad rechts;
 Volg het bospad langs de akker;
 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 de slagboom;
 Loop na de slagboom rechtdoor naar de volgende slagboom;
 Passeer de slagboom, loop langs de akker en volg het pad langs de
boerderij;
 Ga bij knooppunt 14 (groen/geel) links en direct rechts het bospad in;
 Volg het (kronkelige) bospad en ga bij de twee paaltjes (groen en wit)
rechts af;
 Volg het pad tussen de twee witte paaltjes door (u heeft de
Plantagebaan aan uw linkerzijde);
 U komt bij de Plantagebaan, een drukke provinciale weg. Ga rechts af het
fiets/voetpad op;
 Ga rechtsaf bij de eerste (verharde) weg (Plantagebaan 233);
 Ga linksaf voor de boerderij langs en volg het graspad;
 Neem in het bos direct het eerste pad links en loop langs de paaltjes
(groen en wit);
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 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 (groen-gele aanduiding op paaltje);
 Volg dit pad en houdt bij het groene paaltje rechts aan;
 Volg de groene paaltjes, passeer de slagboom en steek de brede
onverharde laan over. Volg het pad langs de akker;
 Houdt bij het bord “Derde Wereldbos” links aan. Het pad maakt een
haakse bocht naar rechts;
 Het pad komt uit bij voetbalvereniging Rimboe aan de Wildertse Dreef.
Ga hier linksaf;
 Ga bij de Plantagebaan rechtsaf het fiets/voetpad op;
 U komt weer bij het startpunt, dorpshuis De Spil;
Voor opmerkingen over deze wandelroute kunt u mailen naar: plantage@home.nl

