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Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). 

 

 Start bij dorpshuis de Spil; 

 U verlaat het dorpshuis en steekt over bij de oversteekplaats; 

 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 en ga 

rechtsaf bij het bord Heijnoort. Halverwege dit pad is een boerderij 

waar de boer soms het hek sluit. U kunt er gewoon langs lopen;  

 Volg dit pad tot u op een driesprong komt (recht voor u een sloot, 

rechts van u een hoogspanningsmast). U volgt het pad rechtsaf. Bij 

knooppunt 11 gaat u linksaf, richting knooppunt32; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodorushaven
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 Neem het eerst volgende pad links en u komt bij knooppunt 32;  

 Loop rechtdoor en blijf de bosrand volgen (het pad kronkelt rechts, 

links, rechts, u komt langs een bank).  

 Ca. 90 meter na de bank gaat u op de kruising linksaf; 

 Volg de bosrand tot een driesprong waar u het bos linksaf verlaat naar 

een boerderij (op de driesprong staat een metalen paal van Brabant 

water); 

 Loop het pad uit tot de verharde weg (Balse Dreef). Ga linksaf. 

U passeert hier stadsboerderij “De Kleine Kievit”. Hier worden streek- en 

ambachtelijke producten die ondernemers bieden op de Brabantse Wal 

verkocht, zoals eieren, groente, fruit en vlees.  

 Loop langs de Balse Dreef tot een groene slagboom en ga rechtsaf het 

bospad in; 

 Negeer het eerste pad links met de 4 stenen paaltjes; 

 Neem het tweede pad links (tussen de twee stenen paaltjes door). 

Loop dit pad af tot waar het heideveld aan uw rechter hand ophoudt. 

Ga daar rechtsaf. Let op: Dit is het laatste pad rechts voor de 

verharde weg! 

 Volg dit (ruiter)pad tot een kruising (ca. 300 meter) en ga linksaf; 

 U steekt een verharde weg over en volgt het pad tot knooppunt 64 (u 

loopt over een half verharde brede laan en passeert de “Natuurlijk 

Kloof”); 

 Loop het pad verder uit tot bij vier slagbomen. Ga rechtdoor langs de 

slagboom (Knooppunt 62) en ga het brede pad op; 

U kunt hier de route eventueel inkorten. Ga dan verder bij *** 

 Bij een slagboom en bord “verboden toegang” gaat u links af 

(knooppunt nr. 61); 

 Bij een akker volgt u het pad naar rechts; 
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 Het pad maakt vervolgens een bocht naar rechts en een bocht naar 

links. Hierna komt een stukje dat vaak een beetje modderig is; 

 

Al eeuwenlang herberg het West-Brabantse landschap één van de mooiste 

bosgebieden van Nederland: het landgoed Wouwse Plantage.  

Als één der laatste in Nederland tot stand gebrachte landgoederen kent de 

Wouwse Plantage een geschiedenis van meer dan viereneenhalve eeuw. In 

deze periode hebben de eigenaren de plantage weten te veranderen van 

heide, maar ook moeras en onbebouwde grond in een prachtig 

boslandschap. De spaarzame bebouwing, in een voor Nederland zeldzame, 

rustieke bouwornamentiek, zorgt er voor dat het lijkt of de tijd in de Wouwse 

Plantage is blijven stilstaan. Vooral in de avondschemer 

worden de dieren actief en dan met name in het 'woeste 

gedeelte'. 

Het landgoed zelf met de bebouwing is als privé-bezit 

naast de wandelroutes niet vrij toegankelijk, maar wordt 

op speciale dagen wel opengesteld voor het publiek. 

Aan uw rechterhand ziet u enkele huizen van het landgoed; 

 

 U komt bij een driesprong met aan de rechterkant een slagboom met 

bord “natuurgebied”. U gaat links af; 

 Bij het eerste pad rechts gaat u een bruggetje over; 

 Het pad loopt slingerend tussen grote beuken door. Langs het pad 

staat een picknickbank (in slechte staat);  

Aan uw rechterhand ziet u het landhuis van het landgoed; 

U kunt geweerschoten horen van de schietbaan in de buurt; 

 Volg het pad, eerst tussen rododendrons, verderop tussen grote eiken; 

 U loopt langs een groot akker. Regelmatig zijn daar reeën te zien; 

 Het pad komt uit op de Plantagebaan, een drukke provinciale weg. 

Steek over (pas op!) en ga rechtdoor het bospad op. Loop dit pad uit 

tot u bij een boerderij komt; 
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 Ga rechts het verharde pad op en direct links 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 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 

linksaf; 

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

 Volg het fiets/voetpad tot het dorp; 
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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.  

 U komt weer bij het startpunt, dorpshuis De Spil;  
 

*** (verkorting van de route tot ca. 3 uren) 

 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; 
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 Ga bij de volgende splitsing rechtdoor het bos in; 

 Bij een driesprong links aanhouden; 

 Bij splitsing na ca. 50 meter, rechts aanhouden; 

 Volgende pad aan uw linkerzijde negeren; 

 Ga bij de volgende kruising rechtsaf het bospad in; 

 Een bospad aan uw rechterzijde negeren; 

 U komt aan bij de Plantagebaan. Steek over en ga linksaf het 

fiets/voetpad op; 

 Volg het fiets/voetpad tot het dorp; 

 U komt weer bij het startpunt, dorpshuis De Spil;  

 

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

 

 


