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Wandeling Rissebeek ca. 8,5 km. 

 

 
 

Deze wandeling gaat voor een derde deel over een verhard pad, een derde deel 

door grasland en een derde deel door het bos.  

De Rissebeek is aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ). De beek 

stroomt grotendeels door een open agrarisch landschap en ligt daarin op veel 

plaatsen diep ingesneden. De beek ligt tussen de Belgische grens en Roosendaal 

en bestaat achtereenvolgens uit de Zeepe, Bieskensloop en de Rissebeek. Het 

water loopt vanuit België via De Zeepe naar De Zoom. De Zoom voert dit water 

af in westelijke richting.  

 Start bij dorpshuis de Spil, ga linksaf; 

 Ga het fietspad langs de Zoom op (Zoomweg), links af langs d’ Ouwe 

Schuur; 

 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. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roosendaal
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeepe&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bieskensloop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoom_%28beek%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodorushaven
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 Loop het Zoompad af tot de kruising met de Schouwenbaan en steek 

schuin over. Vervolg het fietspad langs de andere kant van de Zoom; 

 Vervolg het fietspad tot een wit bruggetje;  

 
 Ga na het bruggetje rechts af het grasland in en loop langs de beek; 

 

 
Vanuit historisch oogpunt kwamen langs de Rissebeek drassige laagten voor die 

nu plaatselijk zijn hersteld door het graven van flauwe oevers en het inrichten 

van plas-dras delen. De lengte waar de EVZ is aangelegd, is bijna 7 km. Na de 

herinrichting is de Rissebeek een functionele natte EVZ voor amfibieën en kleine 

zoogdieren (de gidssoorten). De EVZ bestaat uit stapstenen langs de Rissebeek, 

Bieskensloop en Zeepe, waarbij wordt aangesloten op het karakteristieke 

landschap met bomenrijen, poelen en bosschages.  

 Op een bepaald moment kunt u zowel links als rechts van de beek lopen. 

U komt bij een verharde weg. Steek deze over en vervolg uw weg door 

het grasland. U loopt nu tussen de beek en de poelen in. 
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 U komt bij een draadafzetting. U kunt over het draad stappen of links van 

het laatste paaltje passeren (let op: paaltje vasthouden); 

 
 Verderop passeert u een greppel met een dammetje er over . Ga 

rechtdoor; 

 Loop door tot de volgende greppel. Hier eindigt het grasland en begint 

een perceel waarop gewassen verbouwd worden. Nu heeft u twee 

mogelijkheden: 

 A. U gaat rechtsaf en steekt het grasland over tot aan de verharde weg. 

Ga linksaf de verharde weg op en loop langs deze weg (Schouwenbaan) 

tot de driesprong. Ga rechtsaf op de driesprong; 

 B. In een jaargetijde dat er geen gewas op het land staat, kunt u 

rechtdoor lopen langs de beek tot de verharde weg (Vleetweg). Ga 

rechtsaf tot de driesprong. Ga rechtdoor op de driesprong; 

 Loop langs plantenkwekerij De Gaerde.  
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 Neem de volgende verharde weg rechtsaf (De Kriekendreef); 

 Ga halverwege de Kriekendreef rechtsaf het bospad in (bij oranje 

prullenbak, geelgroene aanduiding en bordje SBNL bos Wouwse 

Plantage); 

 
 Volg het bochtige bospad en ga bij een kruising van bospaden rechtdoor; 

 Het pad loopt langs de akkerrand. U steekt een klein bruggetje over een 

greppel over en vervolgt nog steeds het bospad; 

 Het pad wordt enigszins onduidelijk en buigt naar links. Volg de 

aanduidingen op de bomen; 

 Volg de groen en witte paaltjes; 

 Aan het einde van het bospad gaat u rechts het verharde pad op en volg 

de weg naar links voor de boerderij langs (knooppunt 14). U passeert een 

bank; 

 De verharde weg gaat over in een graspad; 

 Ga langs de slagboom rechtdoor en neem het eerste pad links het bos in; 

 Dit pad komt uit op een brede onverharde laan. Hier gaat u links af; 

 Neem het eerste pad rechts langs de slagboom en loop dit pad helemaal 

af; 

 Het pad komt uit op een brede onverharde laan. U passeert de slagboom 

en gaat links en direct daarna rechts af en volg het pad langs de bosrand; 

 Ga bij de driesprong rechtdoor en volg “Wandelroute Derde Wereldbos”. 

Rechts is een vlindertuin met uitzichtpunt; 

 

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 
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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.  

 Volg het pad naar links. U passeert een picknicktafel; 

 Volg het pad langs het voetbalveld tot aan de verharde weg en ga links 

af; 

 U komt weer bij de Plantagebaan. Ga rechts af het fiets/voetpad op; 

 Volg het fiets/voetpad tot het dorp; 

 

U komt langs een groot wit huis. Vroeger was dit een hotel. Na een grote 

renovatie is het door de familie Klasema in gebruik als galerie van kunst uit de 

periode 1945-1976; 

 

U komt langs een handel in bouwmaterialen. Hier was vroeger een steenfabriek 
gevestigd. Wat in Wouwse Plantage over is gebleven van de steenfabriek is 
uniek. Een deel van de steenfabriek is nog in het gebouw 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.  
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 U komt weer bij het startpunt, dorpshuis De Spil;  

 

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

 

 

 


