Spil-wandelingen Wouwse Plantage

Wandeling Blauwe Kop ca. 7 km.

Deze wandeling gaat voornamelijk over bospaden. Sommige paden kunnen
plaatselijk modderig zijn in natte perioden.
 Start bij dorpshuis de Spil;
 U verlaat het dorpshuis en gaat linksaf. U loopt over de brug en volgt het
fietspad langs de Plantagebaan;
 Volg het fietspad tot de kruising met de Wildertse Dreef;
 Steek de Plantagebaan over (rechtsaf) en ga het bospad in;
o Langs dit bospad staan aan weerszijden prachtige grote beuken;


Negeer zijpaden en volg de paaltjes met blauwe kop;

 Ga bij een grote kruising van bospaden linksaf en volg nog steeds de paaltjes
met blauwe kop;
o Als u weinig geluid maakt en geluk heeft, kunt u de zwarte specht zien
en horen;


Ga rechtsaf het bospad in ca. 50 meter vóór de slagboom (paaltjes met
blauwe kop);



Even verderop loopt dit pad langs een akker (aan uw rechterkant) en bosrand
(aan uw linkerkant). Volg dit pad (paaltjes met blauwe kop);



U komt bij wandelknooppunt 62. Ga hier linksaf richting knooppunt 61
(paaltjes met blauwe kop);

 Ga bij het tweede pad linksaf langs de slagboom (let op, dit is een rustgebied);
 Ga bij het tweede pad linksaf;
o U passeert een klein rododendron bosje;
 Neem na de rododendrons het pad rechtsaf. Loop dit pad af tot de slagboom;
 Ga langs de slagboom (blauwe kop) en ga direct daarna (ca. 50m) linksaf naar
achteren (blauwe kop);
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 Na ca. 100 meter komt u bij een akker. Ga rechtsaf en volg het pad langs de
bosrand (aan uw rechterkant) en de akker (aan uw linkerkant);
 Aan het eind van dit pad bij knooppunt 12 volgt u het zandpad rechtdoor
richting knooppunt 76;
o U loopt nu langs een van de bekendste golfbanen van Nederland;
 Het zandpad gaat over in asfalt;
 Steek het bruggetje over en ga direct rechtsaf het fietspad langs de Zoom op;
o 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.
o Het Zoompad maakt deel uit van de “Turfroute”. Deze fietsroute is 25
km lang en loopt van Landgoed Visdonk naar de Binnenschelde en
verbindt naast de steden Roosendaal en Bergen op Zoom ook de
Brabantse Wal en het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide met
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elkaar. De historie van West-Brabant is verbonden met de Turfwinning.
Historie die zichtbaar moet blijven. Het pad langs de Zoom speelt een
belangrijke rol in de turfgeschiedenis. De Route van de Turf verbindt de
turfhavens van Roosendaal en Bergen op Zoom via de historische loop
van de turfvaarten. Soms zijn die turfvaarten nog goed waarneembaar,
zoals bij De Zoom en de Elderse Turfvaart. Soms zijn ze nagenoeg
verdwenen, zoals de Nispense turfvaart. De turfroute wordt
gemarkeerd met onderstaande paaltjes:

 Loop het Zoompad af tot u weer bij de Plantagebaan komt;
 Links voor u ziet u dorpshuis De Spil het eindpunt van deze wandeling;
Voor opmerkingen over deze wandelroute kunt u mailen naar: plantage@home.nl
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