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Zieleroerselen
Het is altijd een gedoe, beslissen over zo’n kreet op 
de omslag van een tijdschrift. “Op zoek naar de ziel 
van Scandinavië.” Zo, klinkt dat niet te pretentieus? 
Ambitieus? Zweverig? Om aandacht te trekken in het 
winkelrek moet de bladenmaker nu eenmaal een 
beetje overdrijven. Anderzijds: wie wandelt zoals jij 
dat doet, beste lezer, is altijd nieuwsgierig naar het 
verhaal achter het landschap en wil toch altijd iets 
van de ‘ziel’ van een streek ontdekken, de essentie 
begrijpen van waarom de dingen zijn zoals ze zijn. 
Dan wordt wandelen een verrijking. Alleen bekt 
‘essentie’ niet zo goed op een cover, en aan Engelse 
kreten doen we niet, sorry.
Of Scandinavië een ziel (één ziel) heeft is natuurlijk 
een andere kwestie. Je kunt volken en landen nooit 
over één kam scheren. Maar de rol die de Viking-
edelman, later heilige, Olav sinds de elfde eeuw 
gespeeld heeft in het ontstaan van de eenwordings-
gedachte van een Scandinavisch volk, is toch niet te 
onderschatten. Bij zo’n initiatief tot nation building 
worden doorgaans altijd eerst de wapens getrokken. 
Fanatieke Olav wist daar alles van – hij sneuvelde 
voor hij de klus af kon maken – maar we weten 
ondertussen ook dat de gewapende strijd geen 
garantie op succes is, vraag het maar aan de NAVO-
troepen in Afghanistan. Een slimmere aanpak is 
zieltjes winnen, dus verklaarde de paus Olav kort na 
zijn dood al heilig. Zijn reis door stad en land werd 
een pelgrimsroute, de Olavsleden, en Olav werd een 
pan-Scandinavische held wiens verering van die 
weerbarstige noorderlingen volgzame gelovigen 
moest maken. 
Noorwegen koestert al langer zijn eigen Olavsleden, 
de tak die vertrekt uit Oslo. In Zweden zijn ze er pas 
kort geleden achter gekomen hoe belangrijk de figuur 
is geweest in de Scandinavische geschiedenis. Een 
Zweedse vriendin had nog nooit van die Olav 
gehoord, schreef ze toen ze de foto’s van mijn trip 
door Zweden op sociale media zag, “maar misschien 
moet ik daar ook eens gaan wandelen”. Goed idee.
Zweden zal echt wel een ‘ziel’ hebben, het land is per 
slot van rekening in de geschiedenis een economi-
sche en politieke zwaargewicht geweest, net zoals 
Denemarken. Noorwegen daarentegen moest als 
natie-in-wording in de loop van de negentiende 
eeuw zijn ziel nog een beetje uitvinden. Daar helpen 
andere verhalen en (niet-heilige) figuren dan weer bij. 
Je leest erover in dit mooie nummer van Wandel-
magazine.

Frankrijk

De vlammende kleuren  
van de Vogezen

68

68

36 BLZ.  
INSPIRATIE

Antwerpse  
Kempen

+

3-2021 Wandelmagazine 3

2021WM03_2021_V01.indd   3 02-09-21   16:21



Redactie Rick Eggink Onderweg Nieuws voor wandelaars

DRIE 
ORGANISATIES 
TEGEN 
VERROMMELING
Gastvrij Overijsel, Wandelnet en 

Nivon Natuurvrienden hebben op 

1 juli een samenwerkingsover-

eenkomst ondertekend voor het 

realiseren van eenduidige route-

markeringen in Overijssel. Zij wil-

len gezamelijk optreden tegen de 

‘verrommeling’ van het landschap. 

Het doel is om bordjes die naar 

hun verschillende wandelingen 

verwijzen op een en dezelfde 

drager aan te brengen. Dus één 

paaltje inplaats van drie. Vanuit 

recreatief-toeristisch en land-

schappelijk oogpunt vinden ze 

het combineren van de verschil-

lende markeringen belangrijk. Het 

is bovendien kostenbesparend, 

efficiënt en duidelijk. 

De overeenkomst gaat over 

afspraken rond plaatsing van 

markeringen van de Lange-

Afstand-Wandelroutes (LAW’s), 

Streekpaden van Wandelnet en 

Nivon en NS-wandelingen op 

dragers van de wandelnetwerken 

van Twente, Salland, Vechtdal, 

IJsseldelta, Staphorst en 

Weerribben Wieden. Deze vallen 

onder de Overijsselse Route-

netwerken Salland, Twente en 

Noordwest-Overijssel.

www.wandelnet.nl

PODCAST 
CAMINO NL

Veel mensen die 

de Camino (een van 

de routes naar Santiago 

de Compostela) lopen doen dit 

om heel diverse, persoonlijke 

redenen. Er zijn deelnemers die 

na zo’n tocht hun hele leven 

omgooien. Voor anderen levert  

de wandelervaring op zijn minst 

nieuwe, mooie ideeën op. Zo 

besloot Johanna Kroon een pod-

cast te maken over de beleving 

van wandelaars van de Camino 

en deze gratis ter beschikking te 

stellen. Je hoort vooral persoon-

lijke verhalen over wat de pelgrim 

onderweg beleeft en wat dat met 

hem of haar doet. Ook praktische 

zaken, zoals de rugzak of welke 

wandelschoenen de pelgrim 

heeft aangeschaft, komen soms 

ter sprake, maar blijken dan altijd 

een symbolische betekenis te 

hebben. Camino NL is te vinden 

op Spotify, Apple podcasts en 

andere podcast apps. 

Hartstocht strandeditie
Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober organiseert de Hartstichting de Hartstocht-strandeditie. 

Dit jaar doen zij dit in samenwerking met Staatsbosbeheer en Nationaal Park Hollandse 

Duinen. De tocht vertrekt vanaf het strand van Scheveningen. Er kan ingetekend worden op 

diverse afstanden door het bijzonder mooie en afwisselende duingebied. De bedoeling is 

dat je je laat sponsoren voor deze tocht en de opbrengst doneert aan de Hartstichting. 

www.hartstocht.nl

Naar de bronnen van de Berkel
Grensoverschrijdende wandelingen, daar zijn er niet 

zo heel veel van. In 2020 is er een nieuwe bijgeko-

men: het Berkelpad. Dit pad voert de wandelaar in 

tien etappes van de monding van de Berkel in 

Zutphen naar het Duitse Billerbeck. Een nieuwe, 

korte etappe 11 en een langere etappe 12 brengen je 

nu tot aan het brongebied in de heuvels van de 

Baumbergen. 

De totale route is 165 km. Het mooie, afwisselende 

landschap van de Achterhoek en het aangrenzende 

Westfalen met zijn landgoederen, beken, essen en 

kleine bospercelen vormen het decor. Tegelijkertijd 

vormt het landschappelijk gelegen riviertje de Berkel 

de rode draad tijdens de wandeling. Een bijbeho-

rende wandelgids vertelt over de bijzondere 

geschiedenis en de Nedersaksische cultuur van dit 

voor de meesten onbekende stukje grensgebied.

www.berkelpad.nl
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Ongezien Amsterdam
Twee Amsterdamse wandeljournalisten van onze redactie, Hans Farjon en Bert Stok, hebben 

door de opgelegde coronabeperkingen hun stad herontdekt. Dit resulteert in acht 

onthullen de audiotours met wandelingen door Amsterdam. Ze laten dingen zien waar ze 

eerst straal aan voorbijliepen. Zo is er een bedevaart van Fatima naar Lourdes in Amsterdam-

West (hierover kon je hun reportage lezen in het vorige nummer van Wandelmagazine), een 

tocht langs street art in Amsterdam-Oost en een wandeling over de Amsterdamse 

Schoolbruggen in Amsterdam-Zuid. De tochten zijn gemiddeld 8 kilometer lang en hebben 

elk zo’n 18 speciale kijkpunten. De audiotours zijn te beluisteren in de gratis app IZI Travel 

voor smartphones of kijk op de onderstaande site.

www.avontuurlijkwandelen.nl/onderwerp/ongezien-amsterdam

Offline  

trek tochten  

in Nederland 

Nivon brengt een unieke set (in 

goed Nederlands) hike & night-

trektochtkaarten uit. Het gaat 

om vier verschillende, twee-

daagse wandelingen dwars 

door heidegebieden, bossen of 

duinlandschappen inclusief een 

overnachting midden in de 

natuur. Op de kaarten vind je 

alle informatie over de routes, 

omgeving en accommodatie. 

De mobiel kan dus in de tas 

blijven. Elke route begint en 

eindigt bij een ov -punt.  

De lengte van de routes is te 

variëren. Er is een trektocht in 

Drenthe, over de Veluwe, in het 

Brabants Vennengebied en in 

het duingebied in Noord-

Holland. De trektochtkaarten 

kosten € 7,49 per stuk en als 

set voor € 22,49 te krijgen 

(Nivonleden krijgen reductie). 

Het boeken van de overnach-

ting kan direct via de Nivon-

website en is mogelijk vanaf 

€ 14,20 per persoon per nacht. 

www.nivon.nl/trektochten

Langs de Zeeuwse Westerschelde
Het oosten van Zeeuws-Vlaanderen is voor 

veel Nederlanders terra incognita. Het stadje 

Hulst is nochtans een pittoresk plaatsje maar 

wordt vaker bezocht door onze zuiderburen. 

De streek is in het nieuws gekomen toen de 

Hedwigepolder weer onder water moest gezet 

worden. Voor kenners is er het Verdronken 

Land van Saeftinge, bijzonder vanwege de 

getijden in de Westerschelde. 

Om een nieuwe toeristische trekpleister te  

creëren is een wandel- en fietsroute uitgezet 

van 33 kilometer, die loopt van Zeedorp langs 

de Westerschelde, het Verdonken Land van 

Saeftinge en de Hedwigepolder en eindigt in 

Doel, onder de rook van Antwerpen.

www.inulst.nl
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Heb je wandelnieuws?  
Stuur je bericht naar:  
redactie@wandelmagazine.nu
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WWW.HANWAG.NL

ALTA BUNION LADY II GTX
Sportieve, halfhoge, lichte hikingschoen met meer 

plaats voor het grote teengewricht. 

• Materialen 100% van Europese toeleveranciers en verzoolbaar 

• ‘Bunion Trek’ leest voor stabiele en secure ondersteuning 

• PU foam in de tussenzool voor een voelbaar betere demping  

en een goede afrol 

• Waterdichte GORE-TEX voering en bovenwerk uit hoogwaardig 

nubuckleer met een Vibram® Endurance Pro loopzool 

• Verkrijgbaar in een specifieke heren- en damesleest

GOED 
PASSEND 

SCHOEISEL 

ÉÉN VAN DE MEEST VOORKOMENDE 
VOETPROBLEMEN IN OPMARS
Veel mensen – vaak vrouwen, maar ook boulderaars en 

sportkletteraars – lijden aan een scheefstand van de 

grote teen (Hallux Valgus) of een verstijving van het grote 

teengewricht. Een hallux valgus kan leiden tot pijnlijke 

drukpunten en ontstekingen; het dragen van gewone 

schoenen is vaak pijnlijk en soms zelfs bijna onmogelijk. 

Wijdere modellen bieden wel wat meer ruimte aan de 

grote teen maar zijn vaak weer te wijd voor de rest van de 

voet waardoor ze ook geen goede ondersteuning bieden. 

DE OPLOSSING! HANWAG BUNION
Met de BUNION categorie, speciaal ont- 

wikkeld voor mensen met een hallux 

valgus, gaat Hanwag een stap verder in de 

richting van de perfecte pasvorm – voor 

alle type voeten. De Bunion-leest biedt 

meer ruimte aan het grote teengewricht. 

Daarbij biedt de verhoogde teenbox tevens 

meer ruimte aan de overige tenen. Aan de 

binnenzijde van de schoen in het bereik van de 

gevoelige grote teen is het aantal naden gereduceerd 

om drukpunten en wrijving te voorkomen, waardoor 

comfortabel wandelen weer mogelijk wordt.

DE  O P L O S SI NG

WIJ HEBBEN

mfortabel wandelen weer mogelijk wordt.
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Lopend vuur

Als ’s lands routemaker is Rutger Burgers niet voor 
één soort wandeling te vangen. In Amsterdam-
Noord loopt de hij een nieuwe route na, onderwijl 
uit de biecht klappend over het vuur van de wandel-
routemaker. 

TEKST & FOTO WILLY VAN DE RIET

I
k heb afgesproken met Rutger Burgers bij de pont over 

het IJ aan de achterkant van Amsterdam CS. Hij heeft een 

ommetje samengesteld uit de routes die zijn opengesteld 

via het splinternieuwe wandelnetwerk ten noorden van 

Amsterdam. Kan hij meteen kijken of de markeringen 

goed zijn neergezet. Na de oversteek wijst Rutger me met-

een op een vers geplaatst paneel van het Wandelnetwerk Over-

hoeks. “Er zit nu al een veeg op, en het is nog niet eens officieel in 

gebruik genomen.” 

Hoe wordt een mens beroepsroutemaker? “Ik heb in Wageningen 

agrarische sociologie gestudeerd. Met die opleiding op zak kwam 

ik in de beleidshoek terecht waarbij je veel moet overleggen met 

verschillende belangengroepen. Al vrij snel was ik als vrijwilliger 

betrokken bij de stichting die nu Wandelnet heet. We wilden de 

toen nog relatief onbekende rood-wit gemarkeerde LAW-paden 

meer bekendheid geven en zochten samenwerking met de NS. 

Daaruit zijn de NS-wandelingen ontstaan.” 

Geslaagd? “Ja, dat is wel een succes geworden. Er zijn natuurlijk 

net zoveel verschillende wandelaars als er mensen zijn, zeker sinds 

corona. Maar vaak hebben ook betrokken partijen zo hun eigen 

wensen en voorwaarden. In Noord-Holland bijvoorbeeld krijgen 

boeren een leuke vergoeding per strekkende meter per jaar als een 

pad over hun land mag lopen. Dat hebben niet alle provincies 

ervoor over. In Noord-Holland, Overijssel en Gelderland wil men 

graag kant-en-klare rondwandelroutes, zeg maar de geverfde-paal-

tjeswandelingen, om ervoor te zorgen dat mensen niet gaan dolen 

door kwetsbare natuur. Op andere plekken vindt men knoop-

puntensystemen dan weer een betere optie, zodat mensen tot op 

zekere hoogte kunnen samenstellen. Ik heb trouwens ook wel in 

opdracht fietsroutes ontworpen, maar ik heb zelf toch het meest 

met wandelen.” 

Rutger zorgt voor veel achtergrondinformatie bij de gebieden en 

plaatsen waar hij wandelingen voor maakt. Die informatie verwerkt 

hij ook in de diverse routeboekjes. “Met Rob Wolfs ben ik de Trage 

Tochten gaan maken. Die kunnen we zelf bedenken, zonder 

opdracht of deadline van een opdrachtgever, dat is heel fijn. Min-

stens 70 procent zandpad is een voorwaarde om in aanmerking te 

komen.” We komen bij een doodlopende zijarm van het Noordhol-

landsch Kanaal. “Kijk, dit is nou een voorbeeld van iets wat niet is 

gelukt. Ik had voorgesteld om hier een bruggetje aan te leggen, dan 

hoef je niet om te lopen over het fietspad. Maar daar had het 

Stadsdeel geen budget voor.” Hij gaat er niet onder gebukt. We 

lopen door de oude kernen van Buiksloot en Nieuwendam, langs 

zijwatertjes met namen als Ringsloot, Pereboomsloot, Grote Die 

en Kleine Die. Onontdekte pareltjes van stille, smalle klinkerstraat-

jes met weelderig groen en fraaie oude huizen langs het water. Bij 

een oude sluis een cafeetje dat – hoera! – al open is en waar we 

even een koffiestop maken. 

Rutger: “Het is voor mij juist de uitdaging om er met veel verschil-

lende belanghebbenden aan tafel iets goeds uit te halen. Ik ben nu 

bezig met een project in Barneveld; daar gaat het om heel andere 

zaken dan in de Haarlemmermeer, kan ik je vertellen. We zitten nu 

zelfs in een impasse omdat er een paar partijen zijn die de hakken 

in het zand hebben gezet en voorlopig niet met elkaar willen pra-

ten.” Op mijn vraag of we in Nederland iets als het allemansrecht 

moeten nastreven, naar Engels of Scandinavisch voorbeeld, schudt 

hij resoluut het hoofd. “Dat ga je in Nederland niet voor elkaar 

krijgen, publieke voetpaden over privéterrein. We hebben ook een 

andere geschiedenis dan de Engelsen. Privéterrein is redelijk heilig 

en men heeft er in eerste instantie geen belang bij om mensen 

daaroverheen te laten wandelen. Kun je er iets tegenoverstellen, 

zoals onder andere de provincie Noord-Holland dat doet, dan valt 

er wel over te praten. Ik ben bijvoorbeeld bezig geweest met ideeën 

voor wat boerenlandroutes. Daarvoor heb ik 46 boeren benaderd. 

Ik kon bij zes boeren op de koffie komen en met drie heb ik 

afspraken kunnen maken. Er gaat echt veel tijd zitten in overleg, 

maar als er dan uiteindelijk resultaat geboekt is, vind ik dat altijd 

weer leuk.”  

“Het liefst verzin ik zelf routes,

zonder opdracht of deadline”

 Rutger Burgers
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VERANDERING 
GAAT NIET OVER 
VERBETERING OF 
VERSLECHTERING. 
JE MOET 
MEEBEWEGEN. 
DEAL WITH IT.

Eric Mol — bewoner Waalhaven

WHAT 
IS YOUR 
STORY?

De veerkracht van 
Nijmegen West

goshort.nl/fi lmwandeling

Hartstocht 
2222 && 333333 ooooookkkkkkktttttttoooooooobbbbeeerrrr 2222200000002222211111111

STRAND
EDITIE
Doe jij 

ook mee?

Wandel mee met de Hartstocht 
strandeditie op 2 óf 3 oktober. 

Kijk voor meer informatie op hartstocht.nl
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Gerecyclede sieraden 

Is de natuur ook zo’n inspira-

tiebron voor jou en kun je je 

gedachten zo lekker de vrije 

loop laten tijdens een stevige 

wandeling? Sieraad-

ontwerpster en goudsmid 

Liesbeth Busman maakt na 

een wandeling de mooiste 

(trouw)ringen. Ze modelleert 

haar originele, op de natuur 

geïnspireerde sieraden 

onderweg in haar camper, in 

haar grothuisje in de bergen 

van Alicante of in haar atelier in 

Den Haag. Daar onderzoekt 

Liesbeth wat het is om ‘natuurlijk’ te ontwerpen. “Onbedoelde 

schoonheid kun je niet maken, maar alleen laten ontstaan.” 

Atelierbezoekers vertellen dat ze in Liesbeths ‘landschaps-

ringen’ iets herkennen dat het leven en de liefde weergeeft.  

En laat dat nu net de bedoeling zijn! Een percentage van de 

verkoop wordt geïnvesteerd in een Spaans natuurreservaat.

ADVIESPRIJZEN SAAGÆ-RINGEN: ZILVER € 275 – € 450,  
GOUD € 597 – € 6.000, DIAMANT- OF SAFFIERACCENT IN 
ORIGINELE KLEUREN € 156 – € 11.000
WWW.LIESBETHBUSMAN.NL

Stijlvol en functioneel 

Met de gloednieuwe MALTA GTX MID-schoenen van 

LOWA ben je klaar voor de herfst! Deze schoenen zijn 

echte allrounders voor dagelijks gebruik en scoren 

ook probleemloos tijdens herfstwandelingen. Of je 

nou de stad in gaat of de natuur in trekt, met deze 

schoenen maak je een comfortabele wandeltocht. 

Deze sportieve stappers zijn zowel verkrijgbaar voor 

heren als dames.

ADVIESPRIJS: € 169,95
WWW.LOWA.NL

Uitgerust

In augustus ging Wandelmagazine-lezer 
Graziella Merny, samen met haar gezin op 
pad in Oostenrijk. Tijdens de wandelingen 
probeerde ze de INNOX PRO GTX MID WS 
van LOWA uit. Dit zijn haar bevindingen.

“Wat ons als eerste opviel bij het uitpakken is 

dat de schoenen heel licht zijn. De meeste 

wandelschoenen zijn zwaarder. Tijdens 

onze eerste wandeltochten in Tirol voelden 

de schoenen stevig en toch soepel tegelijk. 

Heel aangenaam dragen is dat. De grip op 

rotsen en grind is optimaal, waardoor er 

geen onvoorziene slippertjes plaatsvinden, 

of je moet ze zelf uitgelokt hebben, maar de 

schuld kun je niet op de schoenen steken! 

Tijdens een lange afdaling door het bos, met 

wortels en rotsen, hebben de schoenen ook 

goed standgehouden. Ondanks de warmte 

geven ze voldoende verluchting zodat je 

voeten niet te hard zweten. Daarnaast 

hebben we de schoenen op de via ferrata 

van de Stuibenfall kunnen uitproberen. Voor 

zo’n avontuur moet je stevige zolen hebben; 

je moet zeker 

zijn van de grip 

bij elke stap die je 

zet. We hebben ook 

een intense, lange wandeling op de 

INNOX gemaakt, maar hiervoor en voor de 

via ferrata was een zwaardere wandel-

schoen beter geweest. De demping van de 

schoen bleek niet helemaal geschikt te zijn: 

na een hele lange dag stappen voelde ik mijn 

hiel wat zeuren. Voor dagtochten op 

verschillende ondergronden zijn deze 

schoenen wel heel fijn om te dragen. 

Mijn conclusie: de LOWA INNOX is een zeer 

aangename, lichte wandelschoen voor 

kortere tochten op alle terreinsoorten 

(uitgezonderd hoogalpiene). De meer dan 

voldoende grip en vooral het zeer lichte 

gewicht geven je het gevoel alsof je pantof-

fels draagt.” (Graziella Merny)

ADVIESPRIJS € 189,95
WWW.LOWA.NL

Uitg

Lezerstest: Lowa INNOX
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Kijfhoek & Bierlap

Struinen door de 
binnenduinrand

Nederland

Frisse neus

V
oor deze ‘frisse neus’ kiezen 

we niet voor aangeharkt 

wandelen volgens een uitge-

zet routeplan of bont 

geverfde paaltjes, maar voor 

zwerven over de kronkelige 

en vaak rulle paden in het uitgestrekte duin-

gebied tussen Scheveningen, Wassenaar en 

Katwijk: Meijendel. Om meer precies te zijn: 

in twee deelgebieden met de aansprekende 

namen Kijfhoek en Bierlap. Je hebt voor dit 

deel van Meijendel een dagkaart nodig, met als 

gevolg dat het er wonderlijk stil kan zijn voor 

een natuurpark op een steenworp afstand van 

‘grote’ stad Den Haag. In het najaar kleurt de 

afwisselende begroeiing van het duinpark in 

prachtige warme tinten geel, oranje en rood.

Reliëfrijk
Het brede duingebied ten westen van Wasse-

naar is behoorlijk afwisselend en reliëfrijk. 

Tijdens de lockdown mochten 
we niet veel, maar nog 
wel een ‘frisse neus’ halen. 
Gelukkig maar! Maandenlang 
trokken onze redactieleden 
erop uit in hun eigen streek. 
Want Nederland bulkt van de 
interessante plekjes, zoals 
het Nationaal Park Hollandse 
Duinen aan de Zuid-Hollandse 
kust.

TEKST & FOTO'S MARCIA VAN BIJNEN

 Heerlijk stappen over rulle paden.

Eerst zijn daar, grenzend aan het strand, de 

jonge, kalkrijke duinen van het zogeheten 

helmlandschap met pioniervegetatie en – 

nomen est omen – helmgras. Daarna volgt 

een brede strook paraboolduinen en uitge-

stoven duinpannen met taai gras, laag stru-

weel en moerassige stukken: het dauw-

braamlandschap. Dit is de strook waar je 

de grillig gevormde infiltratieplassen kunt 

vinden, waarover verderop meer. Kijfhoek 

en Bierlap liggen in weer wat oudere dui-

nen met eveneens uitgestoven vlakten, 

maar al minder kalkrijk: het duindoorn-

landschap. Je vindt er een van de juwelen 

van de duinrand: toefen oud binnenduin-

randbos met zijn kronkelende, door de 

wind geteisterde eiken, ritselende berken 

en zilveren duindoornstruiken en talloze 

paddenstoelen. Liefhebbers van mossen en 

korstmossen kunnen hier ook hun hart 

ophalen. Eens geliefd jachtgebied voor de 

graven van Holland en hun entourage en 

landbouwgebied voor tobbers die wat aard-

appels verbouwden op de schamele grond. 

Al zwervend kom je vroeg of laat ook de 

konikpaardjes tegen die door hun kleur 

mooi opgaan in het landschap. Begrazing 

door de dieren moet voorkomen dat exo-

ten als Amerikaanse vogelkers oprukken en 

dat er voldoende open, stuivende vlakten 

blijven.
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Koel, helder water
Meijendel dankt zijn naam aan de vele 

meidoorns die als witte bollen wol het 

voorjaar hier opfleuren, goed te bewonde-

ren vanaf de Snellenberg. En een ‘del’ ver-

wijst in dit geval niet naar dame van lichte 

zeden, maar naar een duinkom, uitgewaaid 

door de straffe westenwind. Zoals een ‘rel’ 

in deze contreien geen opstootje is, maar 

een geul waardoor helder kwelwater 

afstroomt naar lagergelegen gebied. Een 

‘sprang’ is ook een watergeul, maar dan een 

die gegraven is ten behoeve van de water-

winning. Die duinwaterwinning hier begon 

in 1874. Inmiddels volstaat de voorraad 

duinwater niet meer en moet er (voorgezui-

verd) rivierwater worden ingelaten in de 

vele infiltratieplassen. Het water zakt gelei-

delijk door het zuiverende duinzand en ver-

mengt zich ondergronds met het eigenlijke 

duinwater. Duidelijk door mensenhand 

gegraven is de Kijfhoek-Bierlapsprang. Die 

staat onderhand droog doordat de water-

aanvoer nu via een ondergronds buizenstel-

sel verloopt, maar een vreemde gewaarwor-

ding is het wel als je over dat geometrische 

pad loopt terwijl andere paden lustig kron-

kelen.

De infiltratieplassen vormen, vooral in Kijf-

hoek en Bierlap, een heerlijke aanblik, 

omgord als ze zijn door struweel; boven-

dien kun je daar fijn mijmeren op de 

oevers. Maar Kijfhoek kent nog meer zom-

pigs buiten de grote infiltratieplassen. Al 

zwervend kom je moerasjes als Het Veentje 

tegen en andere, naamloze, stille natte vlek-

ken, verborgen tussen de bosschages. 

Dus ga gewoon dwalen in dit afwisselende 

landschap en geniet, met de zeewind in de 

haren, van de weidse, ruige schoonheid.  

  Infiltratieplassen 
doorspikkelen het 
landschap.

 

WANDELWIJZER

Kijfhoek vormt met het aansluitende Bierlap een 
apart gebied binnen Meijendel, het uitgestrekte 
duingebied tussen Scheveningen, Wassenaar en 
Katwijk en is onderdeel van Nationaal Park Holland-
se Duinen. 

Wandelen
Voor het wandelen in Kijfhoek en Bierlap heb je een 

dagkaart nodig. Deze kun je online (www.tickets.

dunea.nl/nl/kijfhoekbierlap/tickets) kopen. In het 

gebied vind je genummerde paaltjes om je te oriënte-

ren. Dat zijn dus geen knooppunten van het wandel-

netwerk. Door het overige deel van Meijendel lopen 

gemarkeerde wandelroutes waar je geen dagkaart 

voor nodig hebt. 

Vervoer
•  Parkeren: P1 Kievitsduin, einde Meijendelseweg, 

Wassenaar.

•  Buslijn 43 (Den Haag CS-Leiden CS), halte De Kievit, 

Wassenaar – ong. 20 minuten lopen naar Meijendel.

Kaarten
•  

Je kunt een plattegrond van Kijfhoek en Bierlap 

downloaden via de website van Dunea.   In bezoekers-

centrum De Tapuit is een wandelkaart van heel 

Meijendel te koop.

Onze tips
•  Voor een hapje en een drankje is er Boerderij 

Meyendel.

•  Kinderen kunnen lekker rausen in het Monkeybos 

vlak bij de boerderij.

Meer weten?
www.dunea.nl/duinen/duingebieden/meijendel
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De weg naar Nidaros 
 

Een pelgrimsroute (of 
delen ervan) wandelen 
doe je niet alleen maar 
vanwege het natuurschoon. 
Moderne pelgrims treden 
op de St. Olavsleden door 
Zweden en Noorwegen 
in de voetsporen van een 
elfde-eeuwse christelijke 
Vikingkoning die zijn volk 
wilde verenigen, en krijgen 
onderweg een staalkaart van 
het Zweedse plattelandsleven 
voorgeschoteld.

TEKST & FOTO’S JONATHAN VANDEVOORDE

Midden-Zweden

St. Olavsleden

Thema Scandinavië
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H
et is half elf ’s och-

tends en de lucht 

boven het asfalt van 

de weg in Selånger 

borrelt onder de 

warmte van de zon. 

Voor de tweede zomer op rij heeft Scandi-

navië met een hittegolf te maken. Niet 

bepaald ideaal om met een rugzak te lopen, 

maar ik ben hier nu eenmaal. Gisteren ben 

ik met vliegtuig en trein tot in de Midden-

Zweedse stad Sundsvall aan de Botnische 

Golf geraakt, de informele startplaats van 

de 580 kilometer lange St. Olavsleden, het 

‘Olafspad’ dat helemaal naar de Noorse 

stad Trondheim loopt. 

Het trage avontuur lonkt. De lucht tintelt 

van de verwachtingen om zelf dit histori-

sche pad te betreden. Ik ben vertrokken bij 

de vervallen ruïne van Selånger, acht kilo-

meter landinwaarts en het officiële vertrek-

punt van de route, nabij de plek waar de 

Viking-edelman Olav met zijn soldaten 

begon aan een historische tocht naar 

Nidaros (nu de stad Trondheim). In een 

visioen had God hem opgeroepen om het 

Noorse volk te verenigen en hun hoofdstad 

te veroveren op de Zweedse vijand. Kort 

voordat hij Nidaros bereikte echter is Olav 

tijdens een veldslag om het leven gekomen 

in het Noorse Stiklestad. Meteen na zijn 

dood deden reeds geruchten de ronde over 

wonderbaarlijke genezingen op en rond het 

slagveld die aan Olavs bloed werden toege-

schreven. Die Olav moet een speciale 

koning zijn geweest en het kwam de katho-

lieke instanties in Rome goed uit om de 

Scandinaviërs hun eigen heilige te gunnen, 

want de heidense volkeren van het ruige 

  De landschappen onderweg wisselen 
steeds af. Hier bij etappeplaats Gällö.

  Gedenksteen bij de Olafsbron in Borgsjö.

Noorden lieten zich niet zo makkelijk beke-

ren. Een jaar later al werd Olav door de 

paus heilig verklaard, wat de kerstening van 

Noord-Europa heeft bespoedigd. Pelgrims 

kwamen van overal en trokken door Zwe-

den en Noorwegen naar Nidaros, waar een 

imposante basiliek werd gebouwd en Olavs 

resten begraven lagen. Sindsdien is Trond-

heim het belangrijkste bedevaartsoord van 

Scandinavië.

Voetsporen
“Een moderne pelgrim is op een zoektocht 

naar zichzelf door in de voetsporen te tre-

den van een historische gebeurtenis. Dat is 

de essentie van pelgrimeren: je wilt zelf 

deel worden van de christelijke geschiede-

nis”, aldus Putte Eby, bij de gemeente 

Östersund projectleider voor de ontwikke-

ling van de moderne Olavsleden. Negen 

jaar geleden heeft hij de route letter lijk op 

de kaart gezet. Het heeft hem aanvankelijk 

een heel jaar gekost om te achterhalen waar 

koning Olav ongeveer zou gereisd hebben 

en om ‘wandelbare’ paden en wegen in de 

buurt van die route te vinden. “Daarna ben 

ik zelf delen van de weg naar Compostela 

gaan lopen om aan wandelaars te vragen 

naar hun beweegredenen. Een pelgrimage 

bleek vooral een ‘zoektocht naar jezelf ’ te 

zijn, maar dan in een historische context 

die groter is dan jezelf.” Zo kwam Putte 

erachter dat de meerderheid van de pel-

grims vrouwen zijn van boven de vijftig die 

de hectiek van alledag achter zich willen 

laten, of mensen die met kanker te maken 

hebben gehad in hun omgeving of een 

andere, heftige gebeurtenis achter de rug 

hebben, zoals een scheiding. “Een  

Ik krijg losse 
fragmenten van het 
Zweedse plattelands-
leven te zien, als in 
een caleidoscoop
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  Typisch Zweeds: loppis, een brocante-  
en rommelschuur.

  De landschappen onderweg wisselen 
steeds af. Hier bij etappeplaats Gällö.

  Tommy laat zijn fotoboek zien.

pelgrimstocht wandelen zij niet vanwege de 

natuurbeleving, want je komt ook door 

dorpen en industrieterreinen en je loopt 

vaak over asfalt. Als je het voor de outdoor 
wilt doen, kun je beter de Kungsleden 

lopen.”

Tijdens mijn bezoek is Putte mijn vraag-

baak en logistieke toeverlaat, al is het open-

baar vervoer langs de route best goed gere-

geld. In de dagen die mij gegund worden 

de Olavsleden te ervaren, brengt Putte mij 

in zijn busje telkens naar een verderop 

gelegen startpunt of haalt hij mij aan het 

eind van de dag ergens op. Zodoende ben 

ik in staat om vijf separate, landschappelijk 

zeer verschillende etappes van de route in 

alle rust te voet te ontdekken. Ik krijg losse 

fragmenten van het Zweedse plattelands-

leven te zien als in een caleidoscoop.

Achterland
Vandaag loop ik dus onder een brandende 

zon de officiële eerste etappe richting Mat-

fors. Ik doorkruis een pastoraal landschap 

van rood, wit en geel geschilderde houten 

huizen en stallen omringd door graanvel-

den, weiden en bossen, een platteland van 

bermen vol wilgenroosjes, campanula’s, 

bloeiende klaver en vlammende lelies. De 

omringende heuvels zijn hier amper hon-

derd meter hoog; ik loop nog bijna op zee-

niveau. In Selånger moet Olav in 1030 aan 

land zijn gegaan; het water van de Botni-

sche Golf klotste er toen nog over het kei-

enstrand. Omdat de bodem van Scandina-

vië sinds de laatste ijstijd echter met zeven 

millimeter per jaar omhoog komt, na mil-

lennia lang te zijn samengedrukt onder het 

gewicht van kilometers dikke lagen glet-

sjerijs, heeft de kust zich in de afgelopen 

duizend jaar zo’n acht kilometer terugge-

trokken en ligt de startplaats nu in het ach-

terland van Sundsvall. 

Door de cadans van mijn stappen word ik 

al snel op mijn eigen gedachten terugge-

worpen. Zal ik in vijf dagen tijd ook iets 

van de spiritualiteit kunnen ervaren van 

een pelgrim die wekenlang onafgebroken 

onderweg is? Ik heb ook niet die levens-

veranderende ervaring achter de rug die de 

kracht vormt waarmee velen het volhou-

den. Het afgelopen coronajaar is geen mak-

kelijke periode geweest thuis en al helemaal 

niet in professioneel opzicht. Hier ben ik 

toch wel even aan toe, vind ik.

Tommy
Mijn zoektocht naar mijzelf moet ik na 

acht kilometer al op pauze zetten als 

iemand mij vanaf de veranda van een wit 

houten huis wenkt: “Come! Yes, come!” 

Tommy Nordvall, een gepensioneerde mili-

tair die met iedere pelgrim die zijn huis 

passeert een praatje probeert te maken. 

Weigeren is geen optie en ik word op de 

veranda uitgenodigd voor koffie en een 

broodje. Tommy spreekt amper Engels 

maar zijn vrouw Sigrid tolkt ons gesprek 

over ditjes en datjes en over hoeveel men-

sen er al langs geweest zijn vandaag (ik ben 

de eerste). Dan haalt de man des huizes 

zijn logboek tevoorschijn waarop hij nauw-

keurig statistieken bijhoudt over de wande-

laars die sinds 2013, het begin van de 

‘nieuwe’ Olavsleden, bij hem zijn geweest. 

Sigrid kijkt hem aan met een blik die haar 

opluchting verraadt dat manlief eindelijk 

“Een pelgrimstocht 
wandel je niet 
vanwege de natuur-
beleving. Als je het 
voor de outdoor wilt 
doen, kun je beter de 
Kungsleden lopen”

Thema Scandinavië
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een bezigheid heeft gevonden waar hij zijn 

tijd, na zijn leven ten dienste van ’s lands 

veiligheid, zinvol mee kan vullen. 

Wandelaars uit 49 landen hebben zich al 

bij de Nordvalls gemeld, met na Zweden 

zelf Nederland op nummer 2. Voor elk 

geregistreerde nationaliteit heeft Tommy 

een vlaggetje dat hij trots op de venster-

bank staan heeft. De meest exotische vlag-

gen zijn die van Namibië en Nepal. Hij laat 

mij ook twee dikke fotoboeken zien met 

foto’s van alleen maar lachende wandelaars 

met zware rugzakken. Dan pakt hij zijn 

camera en moet ook ik eraan geloven. Ik 

poseer met plezier, rugzak om en vlag in de 

hand. 

Ontmoetingen
Het gaat op de Olavsleden natuurlijk niet 

alleen om de kilometers en om de zoek-

tocht naar verlichting. Het zijn de ontmoe-

tingen die het meeste bijblijven. Belangrijke 

plekken langs de Olavsleden waar mensen 

samenkomen zijn de Olavsbronnen. Vol-

gens de overlevering hoefde Olav, toen zijn 

troepen water nodig hadden op weg naar 

Nidaros, alleen maar met zijn staf op de 

bodem te tikken en er borrelde water 

omhoog. Deze bronnen bleken na zijn 

dood zelfs genezende eigenschappen te 

hebben, zoals de bekendste, in Pilgrimstad, 

waar kreupelen na het drinken uit de bron 

hun wandelstaf niet meer nodig hadden. 

Andere plekken waar je mensen ontmoet 

zijn de pelgrimscentra bij de belangrijkste 

kerken op de route, maar waar ik, wanneer 

ik er langskom, geen levende ziel heb 

gezien. 

Het is daarom puur toeval dat ik een sym-

pathiek paar fietsende pensionado’s uit 

Sundsvall, Margaretha en Lennart, op drie 

achtereenvolgende dagen tegenkom. Dat 
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kan natuurlijk alleen maar omdat ik ze stie-

kem elke keer weer inhaal als ik een stukje 

met Putte meerijd. Zij leggen de Olavs-

leden zonder spirituele ambities af tot in 

Åre waar ze hun dochter willen bezoeken. 

Of neem nu Bea uit Friesland, relaxed zon-

nend op een steiger als ik zelf murw van de 

warmte aankom in Vaplans Gård, een B&B 

voor wandelaars aan het lange Alsensjö-

meer. Ze wandelt de hele Olavsleden tot 

aan de Noorse grens in haar eentje. Haar 

tentje heeft ze voor de avond in de tuin 

mogen opzetten. 

Die avond zijn Bea en ik samen gaan kajak-

ken op het meer en dat was een van de bij-

Daarom zijn de accommodaties onderweg 

ook zo kleinschalig. In Lombäckstugan had 

ik een volledig ingericht tuinhuisje met 

houtkachel dat wied-wijd-weg opgesteld 

stond in een weide aan de rand van een 

bos. Water tapte ik buiten uit een jerrycan 

en het natuurtoilet stond dertig meter ver-

derop. Omdat het huisje niet voorzien was 

van gordijntjes was ik rond half vier al wak-

ker, waardoor ik een lange ochtend heb 

kunnen genieten van het gekwetter van de 

jonge merels ergens in de berk voor mijn 

deur.

zonderste dingen die ze tot nu toe heeft 

gedaan, bekent ze na afloop. Ikzelf logeer 

bij Lars en Doris in hun stenen huis. Het 

dateert uit 1915 en ziet eruit als een spook-

huis, met het afbladderende pleisterwerk en 

de krakende vloeren die daar bijhoren. Tij-

dens ons diner al fresco, smullend van de 

groenten uit eigen moestuin, vertelt Lars 

dat hij hier is geboren en de vierde genera-

tie is die in het huis woont.

Dit soort ontmoetingen zijn schaarse 

gelukstreffers en maken mijn dag. Druk-

belopen kun je de Olavsleden niet noemen. 

Volgens Tommy’s ‘statistieken’ gaat het om 

enkele honderden wandelaars per seizoen. 

 De Olafskerk van Stöde

 ’s Avonds laat op het Alsensjö-meer.   Warm onthaal bij Lars en Doris in hun huis uit 
1915 in Vaplans Gård.
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Thema Scandinavië

Zoektocht
Mijn tocht is vol van dat soort momen-

ten. In hun bescheiden queeste naar 

‘iets’, worden mijn gedachten met elke 

stap naar beneden gezogen, terug naar de 

vluchtigheid van het hier en nu. Lange 

termijnplannen worden opgedoekt en 

verdwijnen onder in mijn rugzak. Ik heb 

genoten van het gekwetter in die boom 

voor mijn deur en van het feit dat het 

nooit donker wordt ’s nachts. Van een 

poedelnaakte duik in het meer bij Solgår-

den, van het oorverdovende geraas van de 

Ristafallen en Tännforsen en van einde-

lijk een échte cappuccino in dat barretje 

in het mondaine skioord Åre, op mijn 

allerlaatste dag. Ik heb me verbaasd over 

de prachtige bloemenweiden, over de 

honderden piepkleine kikkertjes die de 

weg tegelijk overstaken en over de eek-

hoorn die mij onverstoord secondenlang 

zat aan te staren vanuit de dennenboom 

naast het pad. Ik hield ervan om tegen 

mijzelf te praten zonder dat iemand mij 

kon horen. Zelfs die eentonige bossen 

vond ik rustgevend– wat hebben ze in 

Zweden toch ongelofelijk veel bomen! – 

en ook de kilometerslange, rechte, saaie 

grindwegen die ze doorkruisen. Ik heb 

gevloekt op het niet aflatende getik van 

de regendruppels op mijn capuchon, op 

mijn kletsnatte schoenen en op die mug-

gen – zoveel muggen! – die een gecoördi-

neerde aanval lijken uit te voeren zodra je 

welgeteld 3 seconden stil durft te staan 

(ik heb het met een stopwatch getimed). 

En ik heb gemopperd over de zeurende 

pijn in mijn linkerknie die elke middag 

weer opkwam, heilig bronwater of geen 

heilig bronwater.

Ik ben alleen maar met dit soort gedach-

ten bezig geweest. En met alleen maar dit 

soort gedachten. Ditjes en datjes. Telt dat 

ook niet mee als een klein beetje verlich-

ting?  

 

WANDELWIJZER

Het Olafspad (St. Olavsleden) loopt van Sundsvall (Västernorrlands län) aan de Bot-

nische Golf door Midden-Zweden over de Noorse grens naar Stiklestad en van daar 

zuidwestwaarts naar de basiliek in Trondheim. De route is 580 km lang en volgt tot 

Åre de brede rivierdalen waar ook de hoofdweg E14 door loopt. Deze route is niet 

te verwarren met de bekende Noorse Olavsleden die vanuit Oslo vertrekt. 

Vervoer
Sneltrein vanaf Stockholm-Arlanda (luchthaven) tot Sundsvall (ong. 3½ uur 

sporen). Er is ook een luchthaven in Östersund. Treinen tussen Sundsvall en Åre 

(www.sj.se.) Er rijden nachttreinen Åre-Stockholm en Östersund-Stockholm). Lokaal 

rijden er bussen tussen de plaatsjes langs de E14. 

Wandelen & slapen
Je kunt makkelijk ook delen van de route lopen, wat dank zij het OV goed kan. Je 

passeert geregeld dorpen waar je voorraad kunt inslaan. Drinkwater is nergens een 

probleem (zelfs het water uit de meren kun je drinken!). Soms liggen accommo-

daties ver uit elkaar. Kamperen is overal toegestaan (‘allemansrecht’). De hele route 

is uitstekend gemarkeerd, maar de topografische kaarten (1:50.000) die je gratis kunt 

downloaden van www.stolavsleden.com zijn erg waardevol, ook voor het plannen 

van je trip. 

Leestips
•  St. Olavsleden – A Pilgrim’s Path in Northern Scandinavia, Staffan Söderlund & Marie 

Sjöström, Vildmarksbiblioteket, ISBN 9789186433611. Vertaling van de officiële gids, 

vooral achtergrondinformatie en onmisbare lijst met logeeradressen. 

•  St. Olavspad Zweden – Van Selånger naar Trondheim, Ria Warmerdam, Op Vrije 

Voeten, ISBN 9789082251029. Bekend Nederlandstalige gidsje, met kaartjes op 

1:50.000.

Onze tips
•  Museum Jämtli in Östersund – geschiedenis en cultuur van Jämtland, openlucht-

museum met acteurs, audiotoers in het Engels beschikbaar.

• Prehistorische rotstekeningen bij Glösa (langs etappe 13).

•  Watervallen Ristafallen (etappe 19) en Tännforsen (22), de hoogste van Zweden, in 

omgeving Åre.

Meer weten?
www.stolavsleden.com – Alles is hier te vinden, inclusief logeeradressen, download-

bare etappekaarten en gpx-tracks.

  Stempels verzamelen onderweg  
hoort er ook bij.
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Het Gendarmenpad is de Deense trots 
op wandelgebied. De 84 kilometer lange 
grensroute werd in 2015 gecertificeerd 
als Europese kwaliteitswandelroute. 
Wandelmaatje Stefan en ik gaan op pad met 
een kaart en een wandelgids in de vorm van 
een handig ringbandboekje met informatie. 

TEKST & FOTO’S JUDITH VAN BILSEN

D
e Deense gendarmen, oftewel 

‘mannen met wapens’, patrouil-

leerden vanaf 1839 langs de kust 

op zoek naar smokkelaars. Tol was 

een van de belangrijkste inkom-

stenbronnen van Denemarken in 

die tijd en er waren genoeg onverlaten die deze ‘onno-

dige onkosten’ wilden voorkomen. De toon wordt al 

gezet met de eerste quote uit de wandelgids. Een 

grenswachter vertelt: “Met ingehouden adem kijk ik 

uit over de fjord… Het zicht is vandaag goed, ik kan de 

schepen die voorbij glijden duidelijk zien. Maar zijn 

het smokkelaars, vijandelijke schepen – of gewoon een 

onschuldige visserskotter?” 

We staan bij het bord dat de start (of het einde, het is 

maar waar je begint) bij het dorp Skovby markeert, in 

het zuiden van schiereiland Sønderjylland. Een zand-

pad loopt voor ons uit en we hebben inderdaad een 

weids uitzicht over het Flensburger Fjord. De overkant 

moet Duitsland zijn en het weer is goed, dus wij zien 

Thema Scandinavië
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  Er wordt veel gevist aan de Deense kust.   Soms loopt het Gendarmenpad door het bos.

het zelfs liggen. Stefan heeft de kaart uitge-

vouwen en corrigeert mij direct: “De kust 

die je ziet is een Deens eiland, dus geen 

Duits grondgebied!” 

We volgen de witte markeringen met een 

blauwe gendarme erop, die ons over smalle 

asfalt- en zandpaden leiden. Altijd met het 

water aan onze linkerzijde, soms met bra-

menstruiken of een dichte haag tussen ons 

en het fjord. Aan onze rechterzijde strekken 

de velden zich uit over een licht glooiend 

landschap. Geruisloos glijdt er een zeil-

bootje voorbij. Wanneer we even halt hou-

den bij een klein strandje en in stilte over 

het rimpelloze water staren , slaat mijn hart 

een slag over. Zag ik daar nu echt twee dol-

fijnen in een boog boven het water uit-

komen? Stefan lacht mij uit, maar Google 

bevestigt dat er dolfijnen in dit fjord kun-

nen voorkomen.

Bezienswaardigheden
Het leuke aan dit langeafstandspad is dat 

er op verschillende plekken kleine stukjes 

alternatieve route staan aangegeven, waar-

mee je een bezienswaardigheid kunt toe-

voegen aan je tocht. Zo laten we de kustlijn 

even achter ons om naar de molens van 

Vibaek te wandelen. De zwarte windmolen 

valt direct op in het kalme, groene land-

schap. Even verderop ligt de aanleiding tot 

de bouw van deze windmolen, namelijk een 

watermolen. Bij een groepje vakwerkhuizen 

moeten we moeite doen om de beek te ont-

waren die deze watermolen aan de gang 

moest krijgen. Een probleem dat al in 1832 

speelde, want toen werd de windmolen 

gebouwd omdat de watermolen zijn werk 

niet meer kon doen vanwege de lage water-

stand in de beek.

Het pad leidt ons verder door de velden en 

langzaamaan komt het water weer in zicht. 

We wandelen richting de haven van 

Høruphav. Voordat we de haven bereiken, 

merken we eerst beton met graffiti tussen 

de struiken op. Deze bunkers waren in 

1906 een torpedostation van de Duitsers, 

gericht op de verdere ontwikkeling van 

deze wapens. Later, tijdens de Tweede 

Wereldoorlog testten zij hier met nieuwe 

technieken zoals radar en infrarood.  

De landsgrens is al verschillende keren ver-

schoven en inmiddels is dit dus weer Deens 

grondgebied.

Typisch Deens
Dat we ons in Denemarken bevinden, is 

iets waar overigens geen twijfel over moge-

lijk is. Groene velden vol met veldbloemen 

met hier en daar zo’n typisch wit huisje. In 

Høruphav staan de huisjes wat dichter bij 

elkaar en hebben ze elk een smalle steiger 

naar het water. Soms ligt er een roeibootje 

aan en vaak hangen er vissersnetten te dro-

gen. Maar vooral de rust en stilte vallen op. 

Het is er niet uitgestorven, maar alles 

gebeurt met een bepaalde kalmte. In de 

haven maken een paar Denen hun zeil-

bootjes klaar voor een vaart door het fjord. 

Onder het genot van een kopje koffie uit 

het havenkantoor, want haast kennen ze 

hier niet.

   Aan de start van het 
Gendarmenpad.
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Terug de natuur in! De Zeven Gezusters 

komen op ons pad. Deze benaming krijgen 

de Oostenrijkse dennen in het natuur-

gebied Trillen. Wij tellen overigens maar 

zes dennen, maar wie zeurt er nu over deze 

imposante bomen van meer dan honderd 

jaar oud? Verschillende stroompjes voeden 

het door zandafzettingen gevormde meer-

tje. Er liggen wat planken voor de wande-

laars om natte voeten te voorkomen. Tot 

groot vermaak van twee Duitse dames 

negeert Stefan deze planken en springt 

over zo’n beekje heen. Letterlijk met de 

hakken over de sloot!

Na een korte boswandeling komt langzaam 

het eindpunt van deze etappe dichterbij. 

Het stadje Sønderborg lijkt wel een mini-

versie van Kopenhagen met z’n gekleurde 

gevels aan het water. Een groot zeilschip 

ligt aan de kade voor het kasteel van de 

stad. Het gele avondlicht straalt over de 

korte, maar gezellige boulevard en groepjes 

mensen installeren zich met een kleedje op 

het grasveld voor het kasteel, een glaasje 

wijn in de aanslag. Wederom, van drukte is 

hier geen sprake. 

Mistig
De volgende ochtend ligt het Flensburger 

Fjord volledig in de mist. Net nadat we de 

grote brug in de stad overgestoken zijn, 

klinken er een misthoorn en luid geklingel. 

De brug opent zich voor een vroege stoet 

aan plezierjachtjes en zeilboten die staan te 

popelen om het fjord te verkennen. Via 

smalle paden door de velden lopen we weer 

de natuur in en altijd met het water aan 

onze linkerzijde. Voor een korte pauze  

piepen we even tussen de struiken door 

naar de smalle strandjes, die hier overal te 

ontdekken zijn. Hoe verder we vorderen, 

hoe helderder en blauwer het water lijkt te 

worden. 

Verderop komen we uit bij een breed 

strand. Een dappere zwemmer klimt via 

een steiger uit het water en een wandelaar 

gooit een stok naar een hond die vol 

enthousiasme het sop in rent. “Wanneer je 

door je wimpers kijkt, lijkt het wel alsof we 

in Zuid-Europa aan de Middellandse Zee 

zitten”, zegt Stefan als we vanop een 

bankje het tafereel gadeslaan. Ik knijp mijn 

ogen tot spleetjes en hij heeft volkomen 

gelijk. Het strand, het heldere blauwe 

water, de zeilen in de verte, de zon die fier 

aan de hemel staat. Een vogel op de rand 

van een roeiboot in de baai staart over het 

water. Het bootje deint zacht op de kabbe-

lende golfjes. De mediterranee van Scandi-

navië…

De route loopt verder over het steeds smal-

ler wordende strand. We bukken onder 

overhangende takken door en stappen over 

grote stenen. Waar het strand te smal wordt 

en overwoekerd door rietplanten, is een 

pad dwars door het riet heen gemaakt. Het 

is een beetje worstelen door de zompige 

ondergrond, maar dat is maar voor even. 

De route wisselt stukken door het bos af 

met stukjes strand. En altijd dat uitzicht 

over dat blauwe water! Langzaamaan glooit 

het landschap steeds meer. Via een smal 

pad gaan we even flink omhoog en omlaag 

totdat we opeens boven op een klif staan. 

Vol ongeloof genieten we van het weidse 

uitzicht. Is dit Denemarken?!

Vind een misbaksel
Op dag drie maken we kennis met een 

nieuw, typerend element van deze regio: de 

steenfabrieken. Welgeteld 76 stuks stonden 

er ooit in dit gebied. Op de meeste plekken 

resten er nog wat bakstenen in een veld en 

een bordje ter herinnering. Een enkel 

exemplaar staat wel nog overeind en is te 

bezoeken. 

We hadden een opdracht meegekregen 

voor deze wandeldag: vind een gestempeld 

misbaksel. Elke steenfabriek voorzag zijn 

bakstenen met een eigen stempel, ter her-

kenning. Misbaksels – afgekeurde bakstenen 

– werden langs de waterkant gedumpt. Met 

als gevolg dat de meeste strandjes hier niet 

bestaan uit zand of kiezels, maar uit rode 

en gele bakstenen. Handig voor de Denen, 

want ze vormen een stevige basis om een 

aanlegsteiger op te bouwen. De meeste 

bakstenen zijn ondertussen compleet ver-

weerd en het lukt ons dan ook niet om een 

gestempeld exemplaar te vinden. 

Op het laatste deel van de route, richting 

de stad Padborg, is de grens met Duitsland 

tegenwoordig nog het meest zichtbaar. Er 

loopt door dit beboste deel van het gebied 

namelijk een hekwerk. Een hedendaagse 

constructie, gebouwd door de Denen om 

de Duitse everzwijnen aan hun eigen kant 

te houden. In Duitsland zijn er namelijk 

gevallen van de Afrikaanse varkenspest 

bekend en Denemarken is daar tot nog toe 

van gevrijwaard. In hoeverre het hekwerk 

daaraan heeft bijgedragen is de vraag, aan-

gezien dit hek aan de begin en aan het eind 

midden in het bos stopt. Een koud kunstje 

voor een everzwijn om er dus gewoon 

omheen te lopen. 

De invloed van Duitsland wordt steeds 

beter merkbaar. Wanneer we stoppen bij 

een kiosk spreekt iedereen Duits en zien we 

ook auto’s met zwart-witte kentekens op de 

parkeerplaats. Een ouderwetse grensover-

gang met een rood-witte gestreepte grens-

paal laat weten dat het Gendarmenpad 

zelfs over Duits grondgebied verdergaat. 

Ons maakt het niet uit. Buiten een aantal 

smakelijke Deense biertjes, hebben wij toch 

geen smokkelwaar op zak.  

 Typisch witte Deense huizen. 

  Genieten van het uitzicht  
over het water.

Thema Scandinavië
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WANDELWIJZER

Wandeling 
Het Gendarmenpad is een gemarkeerde route van 84 

kilometer langs de kustlijn van Zuid-Jutland. Officieel is de 

route in 12 etappes opgedeeld, maar het is goed mogelijk 

om het hele traject in vier of vijf dagen te wandelen. De 

route is duidelijk aangegeven met bordjes.

Vervoer
De steden Padborg en Sønderborg zijn goed te bereiken 

met de trein. De andere locaties op deze route zijn vaak 

bereikbaar per bus. Wie naar Denemarken wil vliegen, 

komt vanuit vliegveld Billund en neemt dan de trein of 

bus richting het zuiden.

Slapen
In de wandelgids worden alle overnachtingsplekken 

(campings en hotels) langs en in de buurt van de route 

duidelijk vermeld. Wildkamperen op zeer goed uitgeruste 

wildkampeerplaatsen kan ook, waar meestal een kraantje 

met drinkwater en een houten overkapping aanwezig is.

Onze tips voor wie wat meer luxe wil:

•  Sønderborg Kaserne in Sønderborg  

(www.hotelsonderborgkaserne.dk)

•  Iller Slot in Broager (www.illerslot.dk)

• Bov Kro in Padborg (www.bovkro.dk) 

Onze tip 
Voor lekkerbekken: vraag op je overnachtingsplek om een 

lunchpakketje. Grote kans dat je typisch Deense lekker-

nijen mee krijgt, zoals smørrebrood met vis of lokale kaas. 

En proef de befaamde hotdog of hamburger bij Annie’s 

Kiosk bij het dorp Sønderhav.

Kaart
Gendarmstien, Calazo, 1:30.000, ISBN 9789188779922

Gids
Het Gendarmenpad – Nederlandstalig gidsje van  

Visit Sønderjylland. Verkrijgbaar via hun website.

Meer weten?
• www.visitdenmark.nl

• www.visitsonderjylland.nl

   Een oude steenfabriek is nu museum.m.
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persoonsbeveiliging

PROBEER NU DEZE APP VOLLEDIG VRIJBLIJVEND 

EEN MAAND GRATIS!

of ga naar 
www.smc-alarmcentrale.nl/veiligwandelen

Email voor meer informatie naar veiligoppad@smc-alarmcentrale.nl

VEILIG 
ALLEEN 
OP PAD!
GAAT U ER OOK GRAAG 
ALLEEN OP UIT, MAAR 
VOELT U ZICH DAN 
WELEENS ONVEILIG?

Waar u ook gaat en wat u ook doet, 
met de persoonsbeveiligingsapp van 
SMC bent u verzekerd van hulp. Zelfs 
als u het bewustzijn verliest en geen 
alarm kunt slaan, komen wij in actie.

SOS

  Scan de 
 QR-code
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Blekinge

Thema Scandinavië

Eilandhoppen aan de 

Wie vrijheid zoekt, gaat vrij 
kamperen in een Scandinavisch 
land. Zoals in Zweden. Want 
daar heb je het zogenaamde 
allemansrecht (Allemansrätt). 
Wandelen en vrij kamperen, 
dat doen we op drie eilandjes 
van een archipel vlak bij de 
relatief onbekende zuidkust bij 
Karlshamn, ook wel de Zweedse 
Riviera genoemd. 

TEKST & FOTO’S KARIN ANEMA

  Zomerhuisjes op Tärnö.Op de veerboot vanuit 

Karlshamn naar het 

eilandje Tjärö raken we in 

gesprek met twee Zweden 

die aan de kust wonen. Ter-

wijl onbewoonde eilandjes 

rechts en links voorbij schieten, vertellen ze 

dat het allemansrecht van oudsher vanzelf-

sprekend voor hen is, het is iets goeds. 

Maar, benadrukken ze, het is niet alleen 

een recht, het houdt ook een plicht in: je 

mag de natuur niet verstoren. Tot hun ver-

driet zien ze dat laatste steeds vaker gebeu-

ren: “De camper-pest. Mensen laten rot-

zooi slingeren. Vertrappen orchideeën. 

Daardoor komen er meer restricties. En 

zijn er navenant minder plekken voor vrij 

kamperen.” Bewoners zetten bordjes ‘ver-

boden toegang’ neer of uiten hun ongenoe-

gen. Maar zolang je je bewust bent van je 

plichten, ben je zeer welkom.

Na anderhalf uur zetten we voet aan wal op 

Tjärö, dat ‘teereiland’ betekent. Over gras- 

en rots-paadjes dwalen we over het tweeën-

half kilometer lange en amper één kilome-

ter stukje land voor de Zuid-Zweedse kust. 

De oevers bestaan uit grote granieten boul-

ders. Er zijn beschutte baaitjes, er grazen 

schapen, en er is een handvol oude, rode 

boerderijen. Al kuierend kiezen we een 

fraaie plek om ons tentje op te zetten: 

overal mag het voor één tot twee nachten. 

Samengevat zijn de regels: stoor niet, ver-

niel niets. Volgens het allemansrecht mag je 

ook bessen en paddenstoelen plukken, 

maar in juni is het daarvoor nog te vroeg.

Het vinden van een plek is een sport op 

zich. Soms zoek je lang en is er weinig  

Zweedse Riviera
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Tot de jaren zestig woonden hier zo’n driehonderd vissers

gelegenheid. Maar dan weer is het bijna 

moeilijk om de allerleukste plek te selecte-

ren. Hier? Nee, dáár is het nog mooier. Bij 

de bloeiende hei? In de beschutting van 

een bos? Bij een picknicktafel en grilplaats?  

Wel zo handig als je behalve het noodzake-

lijke niets extra’s hebt meegebracht. Voor 

badwater zit je bij de kust altijd goed, zeker 

bij de brakke Baltische Zee. 

Vanaf de steiger met zwemtrap nemen we 

een duik in het kraakheldere water. Afhan-

kelijk van de windrichting is de tempera-

tuur van het zeewater iedere dag anders. 

Maar door de koude stroom vanuit de 

Oostzee is het water hier wel veel kouder 

dan tweehonderd kilometer westwaarts. 

Afgaand op onze ervaring met de Noord-

zee, schatten we het op zo’n acht graden. 

Maar een Zweed laat niet graag iets aan het 

toeval over: die springt met een thermo-

meter aan een dobber het water in. 

Half vaatje kabeljauw
We lopen terug naar het jachthaventje om 

een kano te huren, waarmee we in ander-

half uur rond het eiland varen. Daarna 

spreken we Paula, een veertiger en nazaat 

van een oorspronkelijke eilandbewoner. 

“De boerderijen zijn van rond 1800. Er 

woonden vissers, een paar kleine boeren, 

botenbouwers en gravelmakers die de rot-

sen tot grint hakten, dat ze naar Duitsland 

voeren. Sommige boerderijtjes werden op 

het vaste land gebouwd en in vele onder-

delen over het ijs naar het eiland gebracht 

om hier in elkaar te zetten. Er zijn talloze 

anekdotes uit die tijd. Zoals de eilander die 

een paard op het vaste land kocht, naar 

Tjärö vervoerde om te ploegen, waarna het 

paard ’s nachts over het ijs terug naar het 

vaste land rende. Of zoals de jaarlijkse 

belasting die de bewoners betaalden: een 

half vaatje kabeljauw.” 

De visvangst liep een eeuw geleden terug, 

de eilanders vertrokken, waarna de gebou-

wen al in de jaren veertig uitgebaat werden 

voor toeristen. De rest van het jaar waren 

ze overgeleverd aan weer en wind. In 2017 

heeft een nieuwe eigenaar het eiland met 

alles erop en eraan opgekocht en een nieuw 

restaurant laten bouwen. Dat raakt aan de 

discussie over de roemrijke gelijkheid van 

Zweden, die tegenwoordig in twijfel wordt 

getrokken. Paula lacht: “Er is een grote 

welvarende middenklasse, kijk maar naar 

de jachten hier aan de steiger, en een 

kleine, zeer rijke elite, zoals de eigenaar van 

Tjärö, voor wie het eiland een speeltje is. In 

het hoogseizoen is het eiland omsingeld 

door aangemeerde jachten en schuiven in 

het restaurant wel zeshonderd mensen aan 

voor de lunch. Kom vooral vóór midzomer, 

zoals nu. Dan hebben we het eiland min of 

meer voor onszelf.” 

Tärnö
Na een nacht in de natuur stappen we weer 

op de boot, die ons halverwege afzet op het 

eiland Tärnö. Anders dan Tjärö is hier 

sinds kort weer een handvol vaste bewo-

ners, gepensioneerde nazaten van de eilan-

ders. Tot de jaren zestig woonden hier zo’n 

driehonderd vissers, maar toen de visvangst 

terugliep, vertrokken ze. Wel hielden velen 

hun woningen aan als zomerhuisje, waar-

door het nooit een echt verlaten dorp is 

geweest. Ook hier wandelen we in een paar 

fraaie lussen over het eiland. Rotsen, uit-

zichten, kleine baaien: het kan niet lieflij-

ker. Zwanen zwemmen met hun jongen 

langs. 

Terug in het dorp vinden we rode huisjes 

en tuinen die perfect onderhouden zijn. 

Voor een blauw huisje met een steiger voor 

de deur treffen we Mats, een vijftiger. Zo’n 

drie keer per week vaart hij uit Karlshamn 

naar zijn zomerhuisje: zijn familie komt 

hiervandaan. Al in de jaren zestig waren er 

waterleiding en telefoon en tegenwoordig is 

er ook riolering. Als timmerman heeft hij 

typisch Scandinavische huizen in Neder-

land gebouwd en als militair is hij op vele 

plekken geweest, maar met het ouder wor-

den trekt zijn eiland. “Het is de hechtheid 

van de gemeenschap. We eten bij elkaar, 

helpen elkaar.” Dan maakt hij een arm-

gebaar: we mogen gerust op het eiland ons 

tentje ergens opzetten.

DraakTerug naar de vaste wal reizen we door naar het vissersdorp Nogersund om van daaruit de veerboot te nemen naar Han . Dit eiland ligt open en bloot in de zee en is in tegen-stelling tot de voorgaande eilandjes geen deel van een archipel. Han  is in feite een groot brok graniet met een ongebruikelijke natuur. In het noorden lopen we over glooi-

ende graspaden naar een boonvormige reep 

strand (Bönsäcken), die uit talloze ovale, 

gepolijste kiezels bestaat en voortdurend in 

beweging is en van vorm verandert. Daarna 

stijgen we over een prachtig graspad naar 

de zestig meter hoger gelegen vuurtoren. 

Daar heb je met de weidse uitzichten 

rondom het ware eilandgevoel. Volgens de 

legende vloog een draak met slechts twee 

vleugelslagen iedere nacht de twintig kilo-

meter tussen Tärnö en Hanö. Tot de vuur-

toren haar licht ontstak en de draak ver-

blind in zee neerstortte. Schippers en 

zeilers kunnen het vuurtorenlicht tot op 

  Kamperen bij eeuwenoude boerderijen op Tjärö.
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veertig kilometer afstand zien en het  

silhouet van het eiland is voor hen zeer 

herkenbaar. 

We lopen verder zuidwaarts, horen nach-

tegalen, en komen in een zeer dicht bos. 

Hier zijn de rotsen en paden bedekt met 

dik mos. Het patroon van bemoste keien 

ligt als een immens schubbendek op de 

bosbodem. Van de paar honderd herten 

die het eiland bevolken, zien we drie keer 

een koppel wegschieten. 
Leven als een Zweed
Hanö zo concluderen we met een paar 

medepassagiers op de boot terug, is ruig 

met heel diverse natuur; Tjärno is klein-

schalig, geciviliseerd, en Tjärö is een resort. 

Wat betreft de Zweedse ziel komt al snel 

  Overal grilplaatsen.

   Bemoste granietblokken in het bos op Hanö.

  Het eilandgevoel op Tärnö.
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het woord lagom naar boven: de Zweedse 

manier om goed te leven. Dat betekent niet 

te uitbundig, niet te veel, niet te weinig: 

precies goed. Met de thermo meter aan een 

dobber neem je een snelle duik in zee en ga 

je in badjas terug naar je zomerhuis, want 

iedere Zweed heeft een zomerhuis en/of een 

boot. In je tuin heb je een warm, overdekt 

zwembad waarvan je de luiken op ongeveer 

hetzelfde tijdstip als de buren openrolt met 

hetzelfde licht donderende geluid. Je tuin 

verzorg je met een robotgrasmaaier zoals de 

buren, en richt je net als je vrienden in met 

een buitenkeuken en de mooiste rozen.  

Je kinderen trek je dezelfde hoogwaardige, 

weerbestendige kleding aan en zet je met 

zonnebril en helm in dezelfde allerbeste 

kinderwagen of fietskar. Je zoontje laat je 

gerust met haarspeldjes en gelakte nagels naar school gaan en in het weekend maak je uitstapjes met een thermoskan en worstjes, want je weet dat de gemeente voor een goede grilplaats zorgt, waar je ook komt, vaak met brandhout erbij. Je bent goed ver-zekerd – er is zelfs een drulleförsäkring (‘stommiteitenverzekering’). Je moet aan de 

midzomertraditie meedoen, voor rood-wit-blauwe bloemen zorgen, en een picknick maken van haring, aal en taart, compleet met aardbeien. Je houdt op een vast tijdstip -digd bij iemand langs.
Lagom. Maar de bloemen en vogels en het 

water houden er zich niet aan. Uitbundig 

bloeien het fluitenkruid, de meidoorn, de 

korenbloemen en de klaprozen. En even 

overvloedig zien we herten, hazen en kraan-

vogels. Overal is water om in te duiken. De 

natuur en het allemansrecht zijn de Pippi 

Langkousen van Zweden. Gewoon, omdat 

er ruimte is. 

WANDELWIJZER

Vervoer
Boten naar Tärnö en Tjärö gaan vanaf 

Karlshamn, Matvik en Järnavik.

Boot naar Hanö gaat vanuit Nogersund. 

Let op: Pas vanaf half juni gaan de veer-

boten regelmatig naar de eilanden. 

Wandelen
Op de drie eilanden zijn tal van gemar-

keerde wandelroutes aangegeven.

Slapen
Op Tjärö is accommodatie (jeugdherberg 

en hotel) of kun je vrij kamperen. Op Tärnö 

alleen kamers via particulieren.

Kaart 
Bij het toeristenbureau in Sölvesborg zijn 

folders en kaarten te krijgen. Op de ei-

landen staan informatieborden met een 

kaart.

Meer weten?
• www.tjaro.com

• www.hano.nu

•  www.blekingetrafiken.se  

– Dienstregeling veerboten 

• www.visitsweden.nl 

  Wandelingen langs bemoste 
boulders op Tärnö.  Kayakken in de archipel.

  Alternatieve sauna op een trailer.

Thema Scandinavië
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Raak verslingerd aan Salland…  
Wandel de Alternatieve  
Sallandse Wandelvierdaagse 

Salland is een ervaring.  
En misschien nog wel meer: 
een gevoel. Niet zomaar een 
gebied als alle andere. Een 
streek met een eigen gezicht 
en karakter. Van de mooiste 
rivier van Nederland de IJssel 
met haar oevers en natuurlijke 
uiterwaarden tot Nationaal Park 
Sallandse Heuvelrug & Twents 
Reggedal met haar glooiingen en 
stuwwallen. Van de ongerepte en 
gevarieerde natuur naar levendig 
landgoed of kasteel. Van de rust 
in de karakteristieke dorpen naar 
de eigenzinnige en bruisende 
Hanzestad Deventer met haar 
Middeleeuwse straatjes. Deze 
plekken ontdek je het beste door 
een route uit te stippelen in het 
wandelnetwerk of door mee te 
doen aan de Alternatieve Sallandse 
Wandelvierdaagse. 

S
alland Wandelland 
Een stevige wandeling over de  

Holterberg? Lekker uitwaaien in 

het afwisselende waterlandschap 

langs de IJssel? Met het Wandelnetwerk 

Salland ontdek je de mooiste plekken van 

de regio Salland!

Het wandelnetwerk Salland koppelt 735 

kilometer gemarkeerde wandelpaden en 

140 kant-en-klare rondwandelingen aan 

elkaar en levert oneindig veel wandel-

mogelijkheden op.  

Op www.verslingerdaansalland.nl/wandelen 

vind je alle informatie over de wandel-

mogelijkheden van Salland en de online 

wandelrouteplanner waarmee je een eigen 

wandelroute samenstelt.

Alternatieve Sallandse 
Wandelvierdaagse; een unieke 
wandelbeleving
De Sallandse Wandelvierdaagse vindt nor-

maal gesproken plaats in de derde week van 

oktober. Helaas kan vanwege Corona dit 

jaar het evenement niet plaatsvinden. Maar 

met de Alternatieve Sallandse Wandel-

vierdaagse is hier een mooi alternatief voor 

bedacht. Wandel zelf de Sallandse Wandel-

vierdaagse door middel van de speciaal 

voor deze editie ontworpen wandelgids. 

Het boekje bevat vier wandelroutes die in 

de vorm van een achtje zijn ontwikkeld. Dit 

biedt je de mogelijkheid om na tien kilome-

ter wandelen te besluiten de boel de boel te 

laten en neer te strijken op een Sallands 

terras of door te lopen over nog eens tien 

prachtige kilometers door het lommerrijke 

Salland. Elke route heeft twee stempelpos-

ten. Heb je alle acht stempels verzameld? 

Dan mag je vol trots de pin (bijgeleverd bij 

de wandelgids ) op je borst spelden. Voor 

meer informatie en het bestellen van de 

wandelgids: www.sw4d.nl 

WINACTIE:
Wil je kans maken op een Alternatief 

Sallandse Wandelvierdaagse arrange-

ment met overnachting, lunch en de 

wandelgids? Ga naar: 

www.verslingerdaansalland.nl/sw4d 

en schrijf je in. 

Inspiratie van onze adverteerder
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In Midden-Noorwegen beleef je 
de landschappen die Henrik Ibsen 
en Edvard Grieg inspireerden. 
Op de Kongevegen, een stuk 
ontstaansgeschiedenis van een jonge 
natie volgend, kom ik onverwacht 
een herinnering aan Noorwegens 
beroemdste componist tegen.

TEKST & FOTO’S JONATHAN VANDEVOORDE

T
oen In 1867 Henrik 

Ibsens toneelstuk Peer 

Gynt gepubliceerd werd, 

was Noorwegen een land 

van boeren en vissers dat 

zich niet van harte door 

het Zweedse Rijk liet besturen nadat het 

tot 1814 eeuwenlang onderdeel van Dene-

marken was geweest. De welgestelde klasse 

wakkerde al een tijd het Noorse nationa-

lisme aan (de politieke onafhankelijkheid 

zou pas gerealiseerd worden in 1905, na 

een volksraadpleging) en de gedachte van 

een typische Noorse identiteit werd steeds 

actueler. Volledig in de geest van de roman-

tiek vond men dat die in het onherberg-

zame binnenland van Midden-Noorwegen 

gezocht moest worden. Ruig, stil, hard als 

het landschap: zo was de Noor. Rond de 

lokale figuur van Peer Gynt – een folkloris-

tisch personage waarvan Ibsen overtuigd 

was dat hij echt in de streek had geleefd – 

werd een mythe van een sympathieke 

volksheld gecreëerd waarmee het volk zich 

  Tekening van de 
Kongevegen over 
Filefjell van Peter 
Frederik Wegmann. 
Wikimedia Commons

Thema Scandinavië

kon vereenzelvigen. Ibsens toneelstuk ver-

telde dat verhaal.

Ook andere kunstenaars putten voor de 

Noorse thema’s in hun werken inspiratie 

uit hetzelfde landschap, dat de bergen van 

Jotunheimen (‘het huis der reuzen’, nu een 

beroemd nationaal park) als middelpunt 

had. Zoals componist Edvard Grieg, die 

voor de officiële première van Ibsens 

toneelstuk in 1876 de – nu beroemde – 

muziek had gecomponeerd. Op latere leef-

tijd, in 1891, bezocht hij Jotunheimen.

Murklopphøgda 
Na een lange, langzame klim over een kar-

renspoor dat begon bij een ijzeren wegwij-

zer langs de E16, halfweg tussen Øye en 

Maristova, strekt een archetypisch Noors 

landschap zich aan mijn voeten uit: ruig, 

stil, hard. Dit is Murklopphøgda, met 1250 

meter het hoogste punt op mijn wandeling 

over de flanken van de berg Filefjell.

Het is een kraakheldere, zonnige dag en ik 

zie de bergen van Jotunheimen boven de 

De geest van 
Peer Gynt

Valdres
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  Murklopphøgda, het uitzicht op Jotunheimen dat Carpelan in 1819 al schilderde.

  Mijlpaal op het bijna-hoogste 

punt op de Kongevegen.

horizon uitsteken. Zelfs vanop afstand heeft 

Jotunheimen kunstenaars gefascineerd. 

Vanaf hetzelfde punt als waar ik nu sta, 

werd het berglandschap al in 1819 door 

Wilhelm Maximilian Carpelan in een aqua-

rel vastgelegd. Precíes hetzelfde zicht op 

die glinsterende toppen, misschien 25 kilo-

meter ver weg. Een informatiebord vertelt 

over de indruk die Carpelans schilderij 

maakte op zijn tijdgenoten – verbijstering 

dat zulke hoge bergen überhaupt konden 

bestaan! – en over de historische Konge-

vegen (Konigsweg) waarover ik wandel. 

Koningsweg
Zelfs in de negentiende eeuw kon een mens 

van romantiek alleen niet leven. De dorpen 

in het binnenland moesten bevoorraad 

worden en tussen Oslo en Bergen rolde het 

geld. In 1792-’93 werd een ambitieus plan 

opgevat om een weg door het binnenland 

te bouwen teneinde de twee havensteden 

met elkaar te verbinden. Zo zou een econo-

mische corridor ontstaan waarlangs de 
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gemeenschappen konden gedijen. Bij de 

aanleg werd ervoor gekozen om volgens het 

‘Franse principe’ te werken, wat inhield dat 

waar mogelijk de kortste, dat wil zeggen 

meest rechte lijn van a naar b door het ter-

rein werd gezocht. Gezien de bergen en 

valleien werd daar op veel plaatsen van 

afgeweken, maar waar het land ‘slechts’ 

heuvelachtig was en de weg min of meer 

rechtdoor was aangelegd, zoals hier naar 

Murklopphøgda, ontstonden onwaarschijn-

lijk steile hellingen die voor handelaars met 

ezel en kar niet zonder risico waren, met 

name in de afdalingen. Latere aanpassin-

gen brachten bochten aan om het stijgings-

percentage te verminderen en ongelukken 

te voorkomen. De bekendste bochten zijn 

de fotogenieke lussen van Vindhella bij het 

plaatsje Borgund, dat tevens bekend is om 

zijn schitterende staafkerk. 

Murklopphøgda was het hoogste punt op 

de route en de klim vanuit het dal was mild 

en lang. No problem voor wie een beetje 

wandelervaring heeft. Noem het een heuvel 

met een flauwe hellingsgraad, de hoogste 

bult in een golvend landschap van groen-

grijze bulten. De zuidwestflank daarente-

gen blijkt steiler te zijn maar omdat de 

route evengoed recht is aangelegd, wordt 

de afdaling naar Maristova een marteling 

voor de knieën. 

Linda
Maristova is een gehucht van een paar hui-

zen, een camping en een leegstaand motel. 

Sinds 2014 loopt de vernieuwde E16 ach-

ter het campingwinkeltje van Linda 

Maristøla langs. Mijn wandelmaat René, 

een Nederlander die al jaren in Noorwegen 

woont, blijkt Linda te kennen van “ergens 

in de gemeente” waarin ze alle twee wonen 

(wat niet betekent dat ze buren zijn: de 

gemeente Vang is even groot als de provin-

cie Utrecht maar heeft slechts 1600 inwo-
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ners). Ze vraagt meteen of we trek hebben 

in koffie. Tuurlijk, en zo zitten we voor haar 

oude woning in het warme zonnetje te klet-

sen. Ondertussen is haar man druk met 

gasten te helpen op de camping.

Linda vertelt over hun huis dat dateert uit 

de zestiende eeuw en hoe het begon te ver-

zakken tijdens de boorwerkzaamheden voor 

de nieuwe verkeerstunnel van de E16. Ze 

hebben de hele constructie met stempels 

en een nieuwe keldermuur van instorting 

weten te redden, zegt ze. Het huis blijkt 

  De prachtige staafkerk van Borgund.

 Typisch Noors: ruig, stil, hard.

De haarspeldbochten van Vindhella.  
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De Kongevegen over Filefjell is een meerdaagse wandelroute van 97 kilometer over 

het hoogste deel van de historische handelsweg uit 1793. Het bewegwijzerde pad 

loopt tussen Hemsing (bij Vang) en Lærdalsøyri aan het Sognefjord. Met een combi-

natie van shuttlebus en ov kun je van het ene naar het andere punt (terug)rijden. 

Vervoer
Met eigen auto en boot vanuit Kiel (D) of Noord-Denemarken naar Oslo. Een sneller 

alternatief is vliegen naar Oslo Gardemoen en vandaar met de Valdresexpressen-

bussen naar de regio Valdres.

Beste periode
Eind juni – september. Wees voorbereid op wispelturig weer. Ook in de zomer zijn 

handschoenen, muts en (voor de koukleumen) thermo-ondergoed geen overbodige 

luxe. Minder muggen in de late zomer.

Slapen
Er zijn meerdere accommodaties langs de route incl. bagagevervoer (zie website 

hieronder). Filefjellstuene (lodge) kan eventueel als uitvalsbasis dienen (eigen 

shuttlevervoer): www.tyinfilefjell.no/filefjellstuene

Gelopen wandeling

De reportage beschrijft de etappe van 11 km tussen Kyrkjestølen en Maristova.

Meer weten?
•  www.visitkongevegen.no – Alles over de Koningweg, incl. arrangementen voor 

logies en bagagetransport.

•  www.mountainsofnorway.com – Suggesties voor wandeltochten in de streek i.c.m. 

openbaar vervoer.

• www.visitnorway.com 

een staatsmonument te zijn waarvan ze nu 

één vleugel als privémuseumpje uitbaat. 

“Wil je het zien?”

Teletijdmachine
Zodra ik de trap op loop, word ik als in een 

teletijdmachine teruggeworpen naar het 

verleden. “Deze stoelen zijn zeker driehon-

derd jaar oud”, vertelt Linda als we in een 

lichtblauw geschilderd dakkamertje staan. 

Het vaalrode vilt is versleten maar de stoe-

len zelf zien eruit alsof ze nog eeuwen mee-

kunnen. “In dit bed heeft Christopher 

Hammer vaak geslapen.” Dat moet dan een 

kort manneke geweest zijn, mompel ik, 

mijn eigen 1 meter 92 indachtig. Hammer 

is de ingenieur die de Koningweg heeft 

aangelegd. Wel een grote meneer dus. 

Ik bekijk de oude foto’s aan de muur van 

een protserig belle-époquegebouw, hele-

maal opgetrokken uit hout, met prachtige 

interieurs. Dat stond ooit aan de overkant 

van de asfaltweg. Het luxehotel is in 1976 

is afgebrand. De hele Noorse jetset van 

toen heeft er zo te zien gelogeerd. “Edvard 

Grieg ook, kijk”, wijst Linda en ze laat een 

oude foto zien waarop 1906 geschreven 

staat. “Zou hij hier inspiratie opgedaan 

hebben?” vraagt ze, knipogend. Ik denk het 

niet, want de componist is in een jaar later 

gestorven. Zijn Peer Gynt Suite had toen 

allang de Noorse ziel gevonden. En onder-

tussen was Noorwegen een onafhankelijk 

land geworden. 

 Edvard Grieg (r.)  

op bezoek in 

Jotunheimen.
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D
it soort plekken zijn speciaal. 

Ze zijn de reden dat je naar 

buiten gaat. Maar je kunt ze 

niet altijd makkelijk vinden… 

tenzij je mensen kent die je de beste tips 

kunnen geven, waar je ook bent. Helaas 

kennen we niet overal zulke mensen. Hoe 

kun je dan wel profiteren van de kennis van 

locals om de mooiste plekken te vinden om 

te wandelen? Daar zijn de Highlights van 

komoot voor! 

Wat is komoot, en wat zijn Highlights?
Komoot is een app voor het vinden, plan-

nen en delen van avonturen. Met de sport-

specifieke routeplanner kun je een route 

plannen die perfect aansluit op je wensen. 

Ook krijg je voor je vertrekt alle handige 

Profiteer van lokale 
kennis op 
en ontdek de mooiste avonturen

Het idee van verborgen pareltjes mag misschien een cliché zijn, 
maar als je zelf op zo’n plek stuit weet je precies waarom de 
uitdrukking bestaat. Dat plekje in de natuur waar je alleen via 
dat onbekende paadje komt. Waar je je schoenen uitdoet en 
op je rug naar de vogels ligt te luisteren, of naar de brekende 
golven. En niemand te bekennen...

info zoals het hoogteprofiel en de onder-

grond op je route. Highlights, te herkennen 

aan de rode stippen op de kaart, zijn aan-

bevelingen van lokale wandelaars in een 

gebied. Ze komen met foto’s en praktische 

tips, zodat je precies weet wat je kunt ver-

wachten, hoe je er komt en of er bijvoor-

beeld entreekosten zijn. Iedereen kan een 

Highlight aanmaken, of zijn eigen tips en 

foto’s aan een bestaande Highlight bijdra-

gen. 

Hoe gebruik je Highlights als inspiratie 
voor je volgende avontuur?
Stel je voor dat je naar een mooi wandel-

gebied gaat, maar dat je niet precies weet 

hoe je het plannen van een route aan moet 

pakken. Het is onvermijdelijk dat je op een 

gegeven moment een kaart raadpleegt.  

Op komoot zie je dan de Highlight-stippen 

verspreid over de kaart. Klik op een stip 

om te zien wat de locals aanbevelen, inspi-

ratie te krijgen, en enthousiast te worden 

over de mogelijkheden tijdens je eigen 

wandel tocht.

Plan je route rond een interessante 
Highlight
Als je al een route hebt gepland is het zeker 

de moeite waard om op de kaart in te  

zoomen en te kijken of er Highlights in de 

buurt zijn. Klik op de rode stippen om te 

zien wat mensen erover zeggen. Klinkt het 

goed? Je kunt gemakkelijk je route aanpas-

sen en Highlights erin opnemen. Klik op 

de rode stip en kies ervoor om de Highlight 

aan je route toe te voegen.

Deel je eigen aanbevelingen met 
anderen
Nadat je op komoot een route hebt opge-

nomen, kun je deze opslaan als een Tour. 

Tijdens dit proces wordt je gevraagd of je 

Highlights wilt aanmaken (of tips aan 

bestaande wilt toevoegen). Maak een High-

light aan door een segment van de route of 

een plek te selecteren op de kaart. Je krijgt 

vervolgens de optie om foto’s toe te voegen 

en een korte beschrijving, inclusief je tips 

voor een bezoek, te schrijven.

Insider-tips voor het gebruiken van 
Highlights

 Bekijk ook de Highlights voor andere 

sporten (alle rode stippen hebben een 

sporticoon om aan te geven voor welke 

sport ze gecreëerd zijn). Maar soms is een 

aanbeveling van een fietser net zo relevant 

voor een wandelaar of hardloper. Check 

dus ook de Highlights die niet specifiek 

voor wandelaars bedoeld zijn.

 Sla Highlights op voor later. Als je op de 

kaart een leuke Highlight vindt, klik er dan 

op en sla hem op. Je kunt de Highlight dan 

Inspiratie van onze adverteerder
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altijd op je profiel terugvinden, zodat je 

deze kunt gebruiken om een avontuur mee 

te plannen. 

 Gebruik of personaliseer kant-en-klare 

routes die leuke Highlights bevatten. Als je 

de Highlight selecteert kun je voorgestelde 

routes met die Highlight zien door op de 

website op ‘Meer details’ te klikken, of 

door naar beneden te scrollen in de app.

Klaar om zelf verborgen pareltjes te vin-

den? Plan je routes op komoot en profiteer 

van lokale kennis, zodat je de mooiste plek-

ken nooit meer misloopt! 

VIND, PLAN EN DEEL  
GAVE AVONTUREN  
MET KOMOOT
Ga nu naar www.komoot.com/g 
en verzilver een gratis kaarten-

pakket.

Meld je aan voor een komoot-

account en voer de code WAN-

DEL2021 aan (alleen voor nieuwe 

gebruikers). Geldig tot 31-12-2021.

Highlight van gebruiker  

Willemijn Wieger: 

“Mijn gelopen route door de 
Biesbosch was eigenlijk een  
grote highlight, zo mooi!”
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ONTDEK DE MOOISTE
ROUTES IN UTRECHT

#JEBENTZOBUITEN

Eindeloos wandelen in de Kromme Rijnstreek! Het nieuwe wandelnetwerk verbindt 

ruim 500 km aan wandelmogelijkheden. Wandel eenvoudig van knooppunt naar 

knooppunt; pijlen wijzen je de weg. Bekijk de themaroutes, kaart en planner op 

RoutesinUtrecht.nl/krommerijnstreek.

ROUTESINUTRECHT.NL

NIEUW! 
Ontdek het 

wandelroutenetwerk

Kromme Rijnstreek

Het wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek is mogelijk gemaakt door provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de samenwerkende gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Utrecht, 

Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Routebureau Utrecht 210x280.indd   1 16-08-2021   10:242021WM03_2021_V01.indd   34 02-09-21   16:23



D
e lezers van dit blad zijn dubbel geze-

gend. Allereerst natuurlijk omdat zij 

een goed leesbaar blad voor zich heb-

ben. Ten tweede omdat zij een meer-

daagse wandeling kunnen volbrengen. 

Aanvankelijk sta je er niet bij stil. Kun-

nen lopen vinden we vanzelfsprekend. Maar hoe bijzonder 

het is merk je pas als het niet meer vanzelfsprekend is. 

Sinds kort gaat lopen mij moeilijker af. Ik loop geen kilo-

meter meer of pijn in mijn been kondigt zich aan. 

Laatst was ik bij een orthopeed en die zei: “Ja, als het 

artrose is dan heb ik daar geen pilletje tegen. Ik kan je een 

pijnstillende injectie geven met cortisonen, dat helpt een 

tijdje, maar waarvan ik niet weet of en hoelang die werkt. 

Dat kunnen we een paar keer herhalen maar het is geen 

oplossing voor de kwaal. Het wachten blijft toch op een 

operatie voor een nieuwe heup. Dan kun je weer alles.” 

Dat je na zo’n operatie weer alles kunt had mijn zwager, 

die deze operatie gehad heeft, ook gezegd. Maar die zwa-

ger onderhoudt zijn tuintje en scharrelt wat rond in huis; 

hij loopt geen lange afstanden. 

Artrose is een vorm van reuma, in Nederland heb ik 1,5 

miljoen medelijders aan deze kwaal. De wetenschap weet 

niet waar het vandaan komt en eigenlijk ook niet wat ze 

eraan kan doen. Een operatie om het gewricht te vervan-

gen is nu de enige optie. Dan moet er in mij gesneden 

worden en daar houd ik niet van noch om een stuk zilver 

in mijn lijf te krijgen. Ondertussen vraag ik mij af of ik ooit 

nog lange wandelingen zal kunnen maken. 

Gedachten dwalen dan af naar wat voor mij de hoogtepun-

ten zijn geweest in mijn carrière als langeafstandswande-

laar. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het Pieterpad (485 

km), afgelegd in zeventien dagen. Buiten de stadjes maakte 

het niet uit dat ik liep met een rugzak, natte kleding en een 

bezweet, rood hoofd van de warmte en de inspanning. 

Maar als ik zo’n slaperig dorp binnenliep dan waren de 

mensen daar bezig met hun alledaagse dingetjes. Dan 

voelde ik dat ik zelf met iets heel anders bezig was. Dit was 

niet alledaags. Ik moest een inspanning leveren om aan te 

komen op een volgend logeeradres en zolang ik stilstond 

maakte ik geen kilometers. Iets anders wat mij opviel, tij-

dens deze tocht, was dat de verandering van de landschap-

pen in Nederland beter waar te nemen zijn als je ze lopend 

beleeft. De vruchtbare akkers in Groningen maakten 

plaats voor de zanderige heuvels in Drenthe. Deze zandrug 

is ontstaan door het zand dat een gletsjer in een ijstijd voor 

zich uit stuwde. Deze heuvel wordt bij Lobith doorbroken 

door de breed stromende Rijn. Met oevers die verschillen 

van de omgeving. Door het bij overstromingen achtergela-

ten vruchtbare slib groeit er een compleet andere vegetatie. 

Na de grote rivieren heb ik nog vele dagen door Zuid-Lim-

burg gelopen voordat ik in Maastricht aan kwam. Daar 

nam ik de trein weer terug en binnen het uur had de trein 

de afstand van een week wandelen overbrugd.

Natuurlijk heb ik nog veel andere wandelervaringen die bij 

mij blijven. Maar met atrose kan ik niet meer wandelen. Ik 

vertrouw erop dat na de operatie in ieder geval de pijn bij 

mij weg zal zijn. Maar ik kan slechts hopen dat lange-

afstandswandelingen weer deel van mijn vanzelfsprekende 

wereld zullen worden. 

Zo vanzelfsprekend

Tekst & foto Rick EgginkColumn
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Een Haagse stadswandeling met groen 
binnen wandelbereik. De gegoede 
stadsuitbreidingen op de oude 
duinzandgronden, zoals Benoordenhout, 
Clingendael en Duinzigt, zijn gebouwd op 
voormalige landgoederen. En dan is daar ook 
de Duitse Atlantikwall, die onbarmhartig 
dwars door al dat deftigs heen snijdt.

TEKST & FOTO’S MARCIA VAN BIJNEN

H
et eerste park dat we op deze 

wandeling tegenkomen is het 

Haagse Bos. Welk een vorste-

lijk jachtgebied hadden de 

Hollandse graven met dit groen, maar ja, 

toen reikte het nog tot aan Voorhout. Grote 

en minder grote troebelen hebben over het 

bos geraasd. Napoleons plan het bos neer 

te halen is door de van-uitstel-komt-afstel-

taktiek van landmeter Ary van der Spuy 

verijdeld. Het Haagje eert de beste man 

met een eigen laan, nabij de Scheveningse 

Bosjes.

In 1943 decimeerden de Duitsers het 

bomenbestand om een ruimer schootsveld 

te krijgen voor hun Atlantikwall, de verde-

digingslinie tussen het Noorse Bergen en 

het Franse Biarritz. Gelukkig heeft de tijd 

de wonden geheeld. De bomen hebben 

weer formaat en nergens groeien zoveel 

bosanemonen als hier in het voorjaar. Het 

huidige bos met z’n slingerende paden en 

grote vijver is het resultaat van de 

beroemde Haarlemse tuinarchitecten-

familie Zocher. In een afgesloten deel van 

het Haagse Bos staat Huis ten Bosch, een 

Nederland

  Op Oosterbeek 
liggen talloze Duitse 
bunkers verscholen, 
vaak dankbaar 
bewoond door 
(beschermde) 
vleer muiskolonies.

Lommerrijk wandelen

 op het 
Haagse  
 zand
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  Xxxxx

  Het Capitool op landgoed Schaep en Burgh.

 Op het landgoed Schaep en Burgh.

pronkjuweel van de hand van Pieter Post 

(1645-1647), gebouwd in opdracht van 

‘stedendwinger’ Frederik Hendrik als 

geschenk voor zijn gade Amalia van Solms, 

die graag op voet van gelijkheid leefde met 

de Europese royalty. Is het er eindelijk van 

gekomen: een kóninklijk paleis.

Zand of veen?
De ontwikkeling van de wijk Bezuidenhout 

had voelbaar te lijden van de concurrentie 

van de aanleg van Duinoord en de Archi-

pelbuurt. De gegoede burgerij verkoos het 

wonen op de droge, stabiele zandgronden 

boven het veen van de vijftiende-eeuwse 

Bezuidenhoutse Veenpolder. Vandaar dat 

eigenlijk alleen de reep langs de strandwal 

van de Bezuidenhoutseweg bebouwd 

raakte – zie die rij deftige panden maar in 

de eclectische stijl van het laatste kwart van 

de negentiende eeuw, afgewisseld met een 

rijtje charmante pandjes met de jugendstil-

trekjes van rond de eeuwwende, inclusief 

sierlijk smeedwerk.

Maar even verder om de hoek treffen we 

langs de Carel Reinierszkade een geheel 

1802 behoorde het aan de familie Jochems, 

die behalve een landhuis ook de parktuin in 

gemengde landschapsstijl liet aanleggen. In 

de oorlogsjaren viel het doek voor het huis 

en een groot deel van de begroeiing van-

wege die vermaledijde Atlantikwall. Een 

warmoeziersmuur staat nog wel op z’n oor-

spronkelijke plek waar hij, destijds heel 

trendy, subtropische bomen als vijgen- en 

moerbeibomen tegen de wind beschermde 

en de zonnewarmte in zijn stenen opsloeg.

 De theekoepel van Oostduin.andere tijdsgeest. Hier verrezen in het 

kader van het Plan Molensloot (1928-

1940) de panden 221 t/m 321. Zij lonken 

naar de Nieuwe Zakelijkheid door hun 

verspringende gevels, voorzien van slanke, 

royale ramen en lichte balkons.

Reigersbergen
Reigersbergen: welgelegen op oude duin-

grond, om precies te zijn op de rand van 

de tweede strandwal. In het zuidwesten 

bepaalt een veenweidegebiedje het uiter-

lijk, ons pad erlangs is alleraardigst. De 

weiden zijn nog steeds in gebruik; het 

sloten patroon is sinds de vijftiende eeuw 

ongewijzigd.

Reeds in 1430 was er sprake van een 

boerderij op deze plek. Nomen est omen: 

honderden jonge reigers werden hier jaar-

lijks uit de bomen geschud om in de 

braadpan te eindigen, aldus een melding 

uit 1553. Via de geslachten Assendelft en 

Renesse kwam Reigersbergen in handen 

van het oude adellijke geslacht Van Was-

senaer. Al die tijd werd het landgoed 

alleen als boerenbedrijf gebruikt. Vanaf 

Jonge reigers werden 
hier jaarlijks uit de 
bomen geschud om 
in de braadpan te 
eindigen
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Nederland

Oosterbeek
In de zeventiende eeuw kocht iemand met 

een beetje aanzien een hofstede en liet daar 

een ‘herenkamer’ aanbouwen voor een 

zomers verblijf in de frisse lucht – de ste-

den konden met hun open riolen bepaald 

onwelriekend worden met warm weer. Nu 

moest de romantiek van het platteland 

natuurlijk niet overdreven worden en alras 

werd de hofstede getransformeerd tot een 

landhuis voor eigen gebruik gebouwd. Ook 

Oosterbeek heeft een ‘boerse’ achtergrond 

– in 1630 werd de hoeve door rentmeester-

generaal Jonathan van de Luchtenburch 

aangekocht en vervangen door een land-

huis (de toegangslaan is van deze periode). 

De tuin zou zich met de mode van de tijd 

ontwikkelen van strak geometrisch naar 

rococo en vroege landschapsstijl. J.D. 

Zocher Jr. tekende voor het ontwerp. Van 

hem zijn de kronkelpaden en de heerlijke 

vijverpartij die zich naar de einder versmalt 

om het perspectief te benadrukken. De eer-

biedwaardige moerascypres en de monu-

mentale haagbeuk op het eilandje zijn 

mogelijk door hem geplant medio negen-

tiende eeuw. Op het eiland biedt een nest-

kast jaarlijks onderdak aan een slechtval-

kengezinnetje. In 1839 kwam Oosterbeek 

in handen van de familie Van Brienen, 

reeds eigenaars van landgoed Clingendael. 

De tuinmanswoning bij de entree is van die 

tijd.

Tijdens de Duitse bezetting werd Ooster-

beek opgenomen in de Atlantikwall – 

rechts van de toegang ligt bijvoorbeeld nog 

steeds een kanonkazemat (in gebruik bij de 

Dierenambulance) en de sloot langs de 

sportvelden is een stuk Duitse tankgracht. 

Het landhuis heeft de oorlog helaas niet 

overleefd. De toenmalige joodse eigenaar 

Loet Barnstijn gelukkig wel, want hij ver-

bleef tijdens de oorlogsjaren in de VS. In 

zijn filmstudio in het landhuis maakten de 

Duitsers propagandafilms. 

Clingendael
Van een veel forser formaat is buurman 

Clingendael. In de periode dat Clingendael 

aan de familie Doubleth toebehoorde 

(1591-1727), ontwikkelde de hofstede zich 

tot buitenplaats van allure. Het landhuis 

werd door Filips III Doubleth neergezet, 

de tuinen ingericht volgens de Hollandse 

variant op de Franse tuinaanleg van Versail-

les. Een weinig ingrijpende achttiende 

eeuw zou volgen met verscheidene ‘heren’: 

de grenssloot met de Bosjes van Zanen en 

de windwal zijn van deze periode. Vanaf 

1804 zou het geslacht Van Brienen een 

ferm stempel op het landgoed drukken. Het 

huis werd verbouwd en vergroot, de strakke 

tuinen verlandschappelijkt door – daar heb 

je ze weer – de Zochers, voor de vijver-

partijen dankbaar gebruik makend van het 

oude geometrische slotenpatroon. De hui-

dige ‘Oud-Hollandse’ tuin achter het huis is 

niet origineel, maar negentiende-eeuws 

(L.A. Springer).

Een aparte plaats neemt Marguérite Van 

Brienen in met haar troetelkind, de Japanse 

Tuin die zij begin twintigste eeuw liet aan-

leggen in de trant van een zestiende-eeuwse 

Japanse theetuin. Elk pad, elke steen vormt 

een symbool. Zo staat het water voor het 

leven, de stapstenen voor de hindernissen 

des levens en de schildpadvorm van het 

eilandje voor de onsterfelijkheid. De tuin is 

internationaal vermaard vanwege de uitge-

breide azaleacollectie en de tientallen mos-

soorten, die de bodem bedekken. Ook een 

sterrenbos werd door haar aangekleed met 

wel tweehonderd rododendronsoorten.  

Al met al geen wonder dat geen Haags bos 

  De commandobunker van Seyss-Inquart was vermomd 
als boerderij.

    De tuinen van landgoed Clingendael zijn geliefde 
wandelplek.

  Huis Mees (Gerrit Rietveld, 1936).
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of park zo’n gevarieerde stinzenbegroeiing 

heeft als Clingendael, we noemen slechts 

stengelloze sleutelbloem, hartbladzonne-

bloem en zomerklokje.

Tijdens de oorlog betrok de Reichs-
kommissar Seyss-Inquart het huis en 

maakte het tot centrum van de Vesting 

Clingendael; aan het Van Brienenlaantje 

(het verlengde van de Wassenaarseweg) ligt 

nog steeds zijn vroegere commandobunker, 

in de aangrenzende Bosjes van Zanen de 

hospitaal bunker.

Nieuw Bouwen en oude lanen
Heldere staaltjes Nieuwe Zakelijkheid of 

Nieuw Bouwen vinden we aan de Van 

Ouwenlaan op de nrs. 42 en 44, respectie-

velijk Huis Mees en Huis Weijburg (beide 

van Gerrit Rietveld). Nr. 46 maakt van de 

nood een deugd en is gebouwd op een 

bunker, we komen dit wel vaker tegen in de 

wijk Duinzigt. Op de hoek van de Van 

Mojalenlaan (restant van de oprijlaan van 

het afgebroken Huis Waalsdorp) nog meer 

Nieuw Bouwen op nr. 141 met villa Hartog 

uit 1937. In de bosjes aan de overzijde kun-

nen we rechts tussen het gebladerte het 

elegante Huis Hillebrand ontdekken, ook 

van Rietveld (1935) en dus ontworpen vol-

gens het principe van lucht en licht. Het 

schuine dak is een compromis aan de toen-

malige schoonheidscommissie, die het alle-

maal niet zo begrepen had. Ook de Van 

Hogenhoucklaan en Ruychrocklaan volgen 

de lanenaanleg van het voormalige land-

goed Waalsdorp. Dat verklaart de aanwezig-

heid van enkele mooie, oude laanbomen.

Oostduin en Arendsdorp
Als wandelparken zijn Oostduin en Arends-

dorp vooral bij buurtbewoners in trek, 

prachtig en gevarieerd als de aanplant er is. 

Aan beide voormalige landgoederen is 

vooral de naam Van Bylandt verbonden. 

Hun aandacht en voorliefde voor tuinen – 

met name van de laatste gravin – heeft 

geresulteerd in een afwisselend en monu-

mentaal bomenbestand waaronder gevlekte 

aronskelk en oosterse anemoon het voor-

jaar begeleiden. In 1943 betrokken Duitse 

officieren het grote huis van Oostduin (dat 

van Arendsdorp was een eeuw eerder afge-

broken). En dus vertrok de gravin Van 

Bylandt om er nooit weer te keren. Ja, 

zozeer zou zij van de Duitse nagalm heb-

ben gegruwd, dat zij het (beschadigde) huis 

in 1946 heeft laten afbreken. De mooie 

koepel, waar zij zich regelmatig terugtrok 

om van muziek en literatuur te genieten, 

heeft zij gelukkig laten staan. Naast de 

brede oprijlaan wordt een speelwei door de 

muur van de voormalige orangerie tegen de 

wind beschermd.

Rosarium en omgeving
Op het grondgebied van de gravin Van 

Bylandt had Berlage in zijn Uitbreidings-

plan van 1911 een wijk gepland. De 

gemeente ‘overtuigde’ de gravin haar grond 

te verkopen door de grondbelasting ferm 

omhoog te gooien. Als voorwaarde stelde 

de eigenaresse, dat er een villawijk zonder 

kantoorgebouwen en winkels zou verrijzen. 

Aan beide eisen is geknaagd – de Bataafse 

Import Maatschappij, Shell en Esso zetten 

hier hun hoofdkwartieren neer – hoewel 

het Benoordenhout stellig een ruime, 

gegoede buurt is geworden. Veel Haagser 

wordt het niet. Hier, achter het halfronde 

Rosarium, aan het Jozef Israëlsplein komen 

we meerdere malen kenmerken van De 

  De herfstkleuren van de Japanse Tuin 
zijn beroemd.
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Nederland

Stijl tegen, zoals de verspringende vlakken-

van de flat links (Wils en Lourijsen). Heel 

wat anders is dat Nassaukwartier, recht 

voor ons, ouder ook en zo helemaal fin-de-

siècle. Hier overheerst neorenaissance met 

sierlijk pleisterwerk en krullerige erkers, 

afgewisseld door chaletbouw. Maar ook art 

nouveau-elementen vinden we terug, met 

name in het glas-in-lood en het smeedwerk. 

Een sprekend voorbeeld vinden we aan de 

door forse bomen overschaduwde Jan van 

Nassaustraat: huisnummer 107, ontworpen 

door Paul Hankar – maar ja, die kwam dan 

ook uit België en zijn daar niet de mooiste 

huizen in deze stijl verrezen? 

De tijger en de olifant
Wie kent niet de bakstenen kolos aan het 

einde van de Utrechtse Baan: de Rode Oli-

fant uit 1924? Voor de Hagenaars is en 

blijft het bouwsel het Esso-gebouw heten, 

ook al is de oliegigant inmiddels naar 

Breda vertrokken. 

Markant is de zware granieten voet, waarop 

met donkerrode handvormsteen verder is 

gebouwd. Sierlijke zandstenen ornamen-

ten, zoals de olifant hoog boven de entree, 

verwijzen naar de Amsterdamse Schoolstijl 

en zeker toch ook naar de late art déco –  

ze houden niet op te boeien. Kosten noch 

moeite werden gespaard, getuige de koper-

beslagen deuren en de prachtige glas-in-

lood overkapping van het atrium. Het 

fraaie art déco-interieur is vrijwel intact.

Tot slot strekt zich voor ons het Malieveld 

uit, een afgegraven duingebied, thans gras-

vlakte en landelijk bekend van de talloze 

protesten. Het dankt zijn naam aan het 

maliespel (een soort croquet) dat er vroe-

ger op gespeeld werd. 

 

WANDELWIJZER

Rondwandeling van ca. 9,5 km, in te korten tot 5 km, start-/eindpunt Den Haag CS

Vervoer
Den Haag CS en HTM-lijn 23.

Onze tip
•  Bezoek het Louwman Museum (www.louwmanmuseum.nl) voor een fantastische 

privécollectie auto’s van alle tijden.

•  Theehuis op landgoed Clingendael.

  Wie kent niet de Rode Olifant.  
Foto: Willem Verheijen

  De Jan van Nassaustraat 107 is een 
rijksmonument.
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Zuid-Afrika

Waarom komt Gerrit Jan Zwier al jaren op 
Vlieland? Omdat het eiland nooit verveelt. 
Steeds weer gaat hij op zoek naar de 
lepelaars op het wad of verwondert hij zich 
over de kreet van de groenpootruiter. En als 
dat gedaan is, dompelt hij zich onder in het 
verleden van Vlielands enige dorp.

TEKST GERRIT JAN ZWIER

FOTO’S GERRIT JAN ZWIER, WIENKE ZWIER & ROELAND MANDERS

D
e drukte op de kade 

valt mee. In de eerste 

helft van juni is het 

hoogseizoen nog niet 

begonnen. De paard-

en-wagens die vroeger 

op de bagage stonden te wachten zijn ver-

vangen door minibusjes. Op het huis tegen-

over de aanlegplaats van de veerboot is op 

een langwerpig bord een slagzin geschreven: 

Wilt u een fiets, dan weet ik wel iets. Pal 

ernaast kijkt een groepje bejaarde eilanders 

kritisch naar de passagiers die zo graag op 

hun stranden en in hun duinen vakantie 

willen vieren.

In het dorp volg ik eerst een paar slingers 

  ‘Natuurschilderij’

Nederland

Een tikkeltje  

anders

Waddeneilanden

Vlieland
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Nederland

  Op excursie in de Kroon’s Polders.

 Kwelderlandschap.

  Moeras - 
wespenorchis.wespen

van het Slauerhoffpad. Al draagt geen 

enkele glop – steegje dat de hoofdstraat met 

de duinen en de wadkant verbindt –  

de naam van de dichtende scheepsarts Jan 

Slauerhoff (1898-1936), die nauwe banden 

met het eiland had, toch wordt hij tegen-

woordig geëerd met een eigen wandelpad. 

Om de kleine Jan te laten aansterken stuur-

den zijn ouders, die in Leeuwarden een 

behangerszaak dreven, het astmatische 

kind geregeld naar Vlieland. Hij logeerde 

dan bij familie van zijn moeder Cornelia 

Pronker, een sterk geslacht van loodsen en 

zeevarenden. Ook toen hij in Amsterdam 

medicijnen studeerde, keerde hij nu en 

dan, al of niet met vriendinnen aan zijn 

zijde, naar Vlieland terug. Nog later nam 

hij er, tussen zijn reizen als scheepsarts 

door, soms de praktijk waar van de dorps-

dokter. Voor het oude doktershuis in de 

Dorpsstraat herinnert een glazen paneel 

aan Slauerhoffs keuze voor het scheeps-

dokterschap: 

Liever dan pilvoorschrijver, klachtontvanger
Werd ik scheepsarts en deed de reis om de aarde
Wel enige malen voordat ik in Tanger
Mij nederliet – men moet toch eenmaal aarden.

We komen langs het bas-reliëf van Slauer-

hoff dat op huisnummer 27 uit de muur 

springt, eens het huis waar Jantje Ongeluk, 

zoals de kleine Jan in familiekring werd 

genoemd, logeerde. Achter het Armenhuis 

bij de kerk klimt het Slauerhoffpad omhoog 

naar het Vuurboetsduin en daalt daarna af 

in de richting van de Badweg. Met een 

wijde lus door het duin, over het strand en 

door het bos eindigt de route bij het kerk-

hof. Een toepasselijke plek om verder te 

lezen in de gedichten van de man die het 

geluk maar liever zocht “in de verte, achter 

de einder, in den blinde”.

Goed toeven
Het eiland mag dan klein zijn, het is er heel 

goed toeven voor een wandelaar. Je kunt er 

linksom en je kunt er rechtsom, door het 

dorp of langs het dorp, door de duinen en 

de branding, over het strand en de schel-

penpaadjes en de eindeloze woestijn van de 

Vliehors. Een wandeling over de waddijk is 

altijd een aanrader. Aan de ene kant de zee, 

waarboven de schepen op een zonnige dag 

schijnen te zweven, aan de andere kant de 

langgerekte wadtuintjes met hun groenten 

en fruitbomen. Verderop de rode vuurtoren 

boven op het duin en de lage kwelders waar 

grazende paarden om meeuwen en kauwen 

heen stappen. 

Als stamgast ben ik elk jaar wel een paar 

keer op Vlieland present. Zeker in de 

zomer, wanneer ik meedoe aan het tennis-

toernooi en in de herfst, als er in het duin-

zand de meest fantastische paddenstoelen 

te vinden zijn.

Afgelopen jaar had ik een ontmoeting met 

een jonge socioloog die een scriptie schreef 

over het eiland waar hij op dat moment al 

twee maanden kampeerde. Dat sprak mij 

wel aan, die combinatie van vakantie en 

wetenschap. In een ver verleden had ik zelf 

ook iets dergelijks ondernomen, alleen ging 

het toen om de combinatie (werk-)vakantie 

en kunst. Als student werkte ik een lange 

zomer op kampeerterrein Stortemelk, wat 

mij de gegevens en de inspiratie opleverde 

voor het verhaal Stortemelk – goed voor elk, 

een van de kroonjuwelen in mijn debuut  
De Noordkromp (1978). 

De socioloog was op zoek naar informanten 

die hem konden vertellen wat hen aan Vlie-

land bond. Jonge gezinnen en oudere 

natuurminnaars rekende hij tot de vaste 

gasten. Hij had er geen moeite mee mij bij 

de laatste groep in te delen. 

Daar kon ik mij wel in vinden. Niet alleen 

dwaal ik zelf graag door de wereld van 

planten, vogels en paddenstoelen, maar ik 

heb ook een zwak voor denkers die menen 

dat de mens in de natuur tot zichzelf komt 

en er zichzelf kan vernieuwen. Wie alleen 

zweert bij de stad en wat die aan vermaak 

en heisa te bieden heeft, past niet in mijn 

vriendenkring. Dus ja, een wandeling of 

fietstocht buiten het dorp is voor mij al een 
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... de lage kwelders waar grazende paarden 
om meeuwen en kauwen heen stappen

genoegen. Ik sluit mij eveneens met plezier 

aan bij een excursie van boswachters. 

Excursie
Zo had ik een dag eerder nog de gelegen-

heid aangegrepen om de kwelders bij het 

Posthuys, die grenzen aan de Kroon’s Pol-

ders, te verkennen. Voorbij de polders 

strekt zich de Vliehors uit, de ‘Sahara van 

het noorden’. Een gevaarlijk gebied, waar 

de luchtmacht geregeld oefent en waar een 

paar jaar geleden nog een politieauto in het 

drijfzand verdween. Hier worden geen 

excursies meer gehouden. 

Het Posthuys is al jaren een plek waar je 

kunt eten en overnachten, maar vroeger 

was het een boerderij, waar ook de post, 

die afkomstig was van Texel, heen werd 

gebracht. Op de gangmuren van het restau-

rant hangen nog oude foto’s uit de tijd dat 

boer en postbode Cupido met paard en 

wagen de postzakken ophaalde van de Vlie-

hors. 

De lepelaarskolonie is een van de attracties 

van de polders. Een van de vogels werd, 

dankzij de inspanningen van ornithologen, 

de hoofdpersoon van een boek. Niet alleen 

werd het dier uitbundig van ringen voor-

zien, maar ook uitgerust met een zender 

die als een afstandsbediening op zijn rug 

was vastgebonden. Op foto's maakte het 

een bizarre indruk. Voorzien van kleurige 

kousen om zijn poten en een zwart gezwel 

tussen zijn veren, trok de lepelaar van de 

Wadden naar zijn Bretonse overwintering-

plek heen en weer. En route werden zijn 

signalen door een keten van waarnemers 

opgevangen. Op die manier voorzag hij het 

onderzoeksteam van allerlei informatie over 

vliegroute, vliegsnelheid en dergelijke. 

Hoewel de lepelaar er uitzag als een krui-

sing tussen een harlekijn en een alien, 

namen haar vrijers en kroost daar geen 

aanstoot aan. Af en toe openden ze hun 

snavel en lieten een luid oek horen, maar 

dat geluid was beslist niet afkeurend 

bedoeld, lezen we in Sinagote van trekvogel-

expert Theunis Piersma en zijn medewer-

kers. 

De boswachter die de excursie leidde bleek 

de man te zijn die in het kooikershuis 

woont, vlak bij de gerestaureerde eenden-

kooi, halverwege het Pad van Twintig en 

het Pad van Zes (de cijfers verwijzen naar 

strandpalen). Om zijn huis heen loopt een 

zandpad naar de Oude Kooi, waarvan een 

vangarm in ere hersteld is. Normaal is dit 

een rustige plek, waar een natuurminnaar 

tevreden naar een ijverige mestkever kijkt 

of de zang van een spotvogel beluistert, 

maar soms wordt dit hoekje overlopen door 

twitchers, dat zijn vogelaars die collectief op 

zoek zijn naar een dwaalgast, zoals de 

Noordse waterlijster, bijeneter of sneeuwuil.

Natuurvrienden
Aan de wadkant van de Oude Kooi bevindt 

zich een mooi stukje kust dat de onheil-

spellende naam Dodemansbol draagt.  
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  Zeedistel.

De grote natuurvriend Jac.P. Thijsse was hier in 1930 

en noemde het uitzicht over de blinkende, zilveren 

Waddenzee “betoverend”. Natuurlijk genoot hij volop 

van alle zee- en waadvogels. Maar waar hij het meest 

van genoot, waren de eidereenden, vogels uit het hoge 

Noorden die zich sinds kort op de Waddeneilanden 

hadden gevestigd. Nooit had hij kunnen vermoeden 

dat hij zoiets prachtigs in zijn eigen vaderland te zien 

zou krijgen! “Waarlijk, deze Dodemans bol is verreweg 

de beste plek in Nederland om rijk en indrukwekkend 

vogelleven te aanschouwen.” 

Onze gids ontpopte zich als een ware wereldreiziger, 

voor wie Alaska en Patagonië niet slechts een paar 

namen in een atlas waren. Maar hier, in het kwelder-

land, maakte hij ons opmerkzaam op de schrille kreet 

van een groenpootruiter en de vlucht van twee grote 

sterns. 

Aan het eind van de wandeling namen de leden van de 

groep naast elkaar plaats op een hoge duinrand en 

keken uit over het laagwater en groepen foeragerende 

vogels – een prachtig tableau, dat me nog eens duide-

lijk maakte waarom ik op Vlieland stamgast was.

Kruiden
Een paar dagen eerder had ik mij aangesloten bij zes 

dames en een vrouwelijke gids. Dit keer ging het om 

planten die een rol hadden gespeeld in de volksgenees-

kunde. De excursie was opgehangen aan een boekje, 

getiteld Betzy's Botanica, waarin planten als lamsoor, 

zeedistel en kamperfoelie op hun beweerde medicinale 

eigenschappen worden doorgelicht. Het grappige is 

dat de naam van zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg 

alleen maar in de titel en de inleiding wordt genoemd, 

want zij schittert bij de behandelde flora door afwezig-

heid. Betzy was dan ook geen kruidenvrouwtje, maar 

een gedreven kunstenares.

WANDELWIJZER

Vervoer
Veerboot naar Vlieland: www.doeksen.nl

Kaarten
Bij de VVV (tegenover de aanlegsteiger) is een topografi-

sche kaart van 1:25.000 te koop.

Een routebeschrijving van het Slauerhoffpad is hier gratis 

te krijgen en ook bij Museum Tromp’s Huys.

Leestips
•  Wandelen op Vlieland met Jan Slauerhoff, Ton F.J. 

Pronker, VVV Vlieland t.g.v. haar honderdjarig bestaan.

•  Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak – Slauerhoff 

en Friesland, Gerrit Jan Zwier, Noordboek 2017, ISBN 

9789056154233

•  Het Kindermuseum, Gerrit Jan Zwier 2020. Voor kinde-

ren tussen 8 en 12 jaar, speelt op Vlieland. € 7,50  

(gjzwier@gmail.com)

De spruiten van de zeedistel, die bij het Strandhotel 

groeit, zouden vroeger als asperges zijn gegeten. Van 

struikheide maakte men borstels, van rozenbottels jam. 

Dat klonk allemaal niet erg geneeskrachtig. Rendier-

mos werd vroeger als maandverband gebruikt. Die 

mededeling veroorzaakte onder de dames enige con-

sternatie. 

“Niet op Vlieland, hoor”, vulde de gids aan. “Alleen bij 

natuurvolken.”  
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Veluwe Outdoor 
totaal concept

 Stationslaan 41a, 8071 CK Nunspeet, 0341 - 27 08 47 

WWW.BREDEWANDELSCHOENEN.NL • WWW.VELUWE-OUTDOOR.NL

Wij zijn gespecialiseerd zijn om voor iedere voet een 

goed passende schoen te vinden. Dit doen we door:

�      Te luisteren naar u welke wandelingen u wil maken

�      Het kijken naar uw voeten

�      Uit ervaring adviseren welk type schoen voor u 

het meest geschikt zou zijn voor het wandelen op 

asfalt, bos, bergwandelen, maar ook lopen van 

meerdaagse trektochten in het hooggebergte  

�      Wij zijn gespecialiseerd in schoenen voor de 

“standaardvoet”,  “de moeilijke voet”  “de brede voet” 

en geschikte schoenen voor voeten met 

enkel / gewrichtsproblemen

Door meer dan 250 voorraad modellen laag, halfhoog, 

hoog van soepel tot stijgijzer vast zit er vast een schoen 

voor u bij Of u nu een uurtje in de week wandelt of 3 

weken een huttentocht in de bergen, wij hebben het. 

VOOR IEDERE VOET EEN 
PASSENDE SCHOEN HEUPTASSEN EN 

(DAG)RUGZAKKEN 
KEUZE UIT MEER 
DAN 100 MODELLEN 

MEINDL & HANWAG 
DE JUISTE SCHOEN IN 
LENGTE EN BREEDTE!!

1  Welke soort wandeling

2  Maatvoering lengte breedte wreefhoogte

3  Type inlegzool

Het Veluwe Outdoor Totaal Concept heeft tot doel om de 
juiste schoen voor uw voeten te vinden voor uw wandeling. 
De vragen die daarbij beantwoord worden zijn: 

VOOR IEDERE VOET MAAT 36 T/M 54 (UK 3,5 T/M 17) 
DE MEESTE OOK IN HALVE MATEN 
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Nederland

Ondanks dat Marken door een vaste oeververbinding 
een toeristisch trekpleister is geworden, heeft het 
zijn eigenheid weten te bewaren. Een wandeling 
langs de kustlijn voert voorbij talloze steltlopers en 
ganzen terwijl de stoere vuurtoren de wacht houdt, 
net als vroeger.

TEKST & FOTO’S WOUTER VAN DE VEGT

Natuur om de hoek

O
p een woensdagmiddag eind 

maart 1985 zwoegde ik op de 

fiets over de zuidelijke dijk van 

Marken richting vuurtoren. 

Code oranje was nog niet uitgevonden en 

in de tijd die het me kostte om van Amster-

dam naar het eiland te fietsen, was de 

krachtige noordwestelijke wind aangezwol-

len tot orkaankracht. Striemende regen 

geselde me op de kronkelende dijk. Rijen 

woedende golven beukten onophoudelijk 

tegen de basaltblokken en de wind bul-

derde. Vlak voor de nog steeds in kruiend 

ijs ingepakte vuurtoren greep een onver-

wachte windstoot me beet en smeet me van 

de dijk. De blutsen en blauwe plekken 

genazen vanzelf. Dat gold niet voor mijn in 

het water belande fiets.

De strijd met de elementen is door de eeu-

wen heen de rode draad geweest in de 

geschiedenis van Marken. Het ontstaan 

ervan was al heftig. Een van de vele ver-

woestende stormvloeden die ons land in de 

middeleeuwen teisterden, de Sint Juliana-

vloed van 1164, scheurde een enorm stuk 

grond met vissers en al wreed los van het 

vaste land en liet het verweesd achter in de 

Zuiderzee. Het eiland Marken was een feit. 

Een generatie later liet een aantal monni-

ken het oog vallen op de nieuw ontstane 

slikplaat, legde er een dijk om en bouwde 

er een onderkomen. Door overstromingen, 

bittere kou, kruiend ijs en andere ontberin-

gen bleef hun weinig tijd over voor de zo 

gewenste contemplatie. Ze hielden het 

spoedig voor gezien en vertrokken. Bij 

springvloeden en stormen stroomde het 

zoute zeewater voortdurend over de lage en 

zwakke dijken. Met kruiwagen, spade en 

veel zweet werden heuvels opgeworpen, op 

Marken werven geheten, waar de houten 

huisjes op gebouwd werden, die elkaar in 

een innige omhelzing leken vast te houden. 

Met roeibootjes – binnenbootjes – werden 

in tijden van overstromingen de noodzake-

lijke contacten onderhouden.

 Grutto’s.

Het Goudriaankanaal
Eeuwenlang bleef het eiland een platte, 

modderige zandplaat met bewoonde heu-

vels, midden in de Zuiderzee. ’s Zomers 

groen en spaarzaam bespikkeld met klein-

vee, ’s winters modderig en vaak onderge-

lopen. Visserij bleef de belangrijkste bezig-

heid. Voor landbouw was de brakke grond 

van het eiland ongeschikt. Pas nadat Napo-

leon zijn biezen had moeten pakken en op 

verbanningsoord St. Helena aan het weg-

kwijnen was, dienden zich op Marken de 

eerste scheurtjes met het verleden aan. De 

haven van wereldstad Amsterdam werd in 

die dagen steeds moeilijker bereikbaar en 

dreigde zelfs te verzanden. De inspecteur-

generaal van het nieuwe ministerie van 

Waterstaat, de heer Goudriaan, diende in 

1825 een rammelend plan in. Vanaf het 

noordelijk puntje van Marken, nog net 

bereikbaar voor de grootste zeeschepen, 

zou er een breed kanaal moeten komen. 

Dwars door het eiland, de Gouwzee en het 

aanpalende Waterland. Recht toe recht aan 

tot aan de poorten van de noodlijdende 

hoofdstad. Enthousiast begon men te gra-

ven en al spoedig was Marken in tweeën 

gedeeld. De kosten liepen echter zo hoog 

op, dat twee jaar later de werkzaamheden 

alweer stilgelegd moesten worden. Toen 

ook nog eens duidelijk werd, dat het plan 

niet voorzag in een voorhaven aan de 

noordkant van Marken en de kosten daar-

voor nog eens een miljoen gulden extra 

zouden bedragen, waren de rapen gaar. 

Koning Willem I ontstak in grote woede en 

blies het plan eigenhandig af. Op het eiland 

trokken de mensen zich weer terug op hun 

werven.

Toerisme
In 1874 voer de auteur en journalist 

Edmondo de Amicis langs Marken. De 

kapitein van de stoomboot die de Italiaan 

vanuit de hoofdstad naar Harlingen zou 

brengen, vertelde hem, wijzend op de mar-
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Hoge luchten,  
verre einders
Een rondwandeling over  
de dijk van Marken

kante, gietijzeren vuurtoren, dat maar heel 

weinig vreemdelingen het eiland bezochten. 

“Iedereen die dat waagt, wordt door de 

Marker kinderen nagelopen en lastiggeval-

len, alsof hij uit de maan gevallen ware. 

Rijkdom zul je er niet aantreffen. Ze bid-

den, beminnen en vissen; daarin bestaat 

hun leven, en zo volgt het ene geslacht op 

het andere, terwijl ze onveranderd bewaren 

als een heilige erfenis de onschuld der 

zeden en de onbekendheid der wereld.” 

Het eiland kwam letterlijk in rustiger vaar-

water toen de afsluitdijk in 1932 de Zuider-

zee beroofde van zijn dynamiek van eb en 

vloed. De verbindingsdijk met de vaste wal 

bracht in 1957 de definitieve verandering. 

Marken werd opgenomen in de vaart der 

toeristendorpen, maar een kermis als in 

Volendam aan de andere kant van de 

Gouwzee is het in Marken nooit geworden. 

Hoewel het parkeerterrein op zomerdagen 

vol auto’s staat en de schrik je dan om het 

hart slaat.

Goudplevieren
De natte basaltblokken aan de voet van de 

lage zuidelijke dijk van Marken glinsteren 

zilver in het heldere zonlicht. Een zweem 

van zilt komt af en toe op de wind aandrij-

ven. Een torenvalk bidt tegen de vlagerige 

wind in, de staart uitgespreid als een waaier 

kaarten, vouwt de vleugels samen en stort 

zich naar beneden. Dreigend zwarte wol-

kenmassa’s lozen hun vracht boven het 

water van het Markermeer en vlakken de 

horizon uit. Zonlicht priemt door een gat in 

een wolk en zet de arrogant omhoog wij-

zende vingers van het verre Almere in een 

fel licht. De oude stenen in het voetpad 

staan verraderlijk bol. Als de rug van een 

woedende kat. Urenlang kun je over de dijk 

lopen. Geen boom of struik belemmert het 

uitzicht. Overal water in wisselende kleu-

ren. In ons landje is dergelijke ongeschon-

den weidsheid bijna verdwenen.

Een geruis als een verre branding rukt me 

uit mijn overpeinzingen, sluipt uit de rich-

ting van de vuurtoren naderbij, wordt 

 Landschap met Rozewerf.
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krachtiger en zwelt aan tot een ware orgie 

van gegak. Duizenden brandganzen zijn 

ergens van geschrokken en op de vleugels 

gegaan. Ze strijken vlak bij me neer in een 

weiland. En gaan rustig verder met hun 

graaswerk. De even opgeschrikte kieviten 

laten al gauw hun vliegkunsten weer zien. 

Het gekieoewie dat ze bij die acrobatiek 

toeren luid laten klinken, is als balsem voor 

mijn ziel. Een grote groep goudplevieren 

zit dicht opeen vlak bij de dijk. Ze vallen 

weg in de vele tinten groen en geel van het 

gras. Slechts hun zwarte kraaloogjes en hier 

en daar een zwarte buik of kop verraadt ze. 

Een overvliegende buizerd laat zien hoeveel 

weidevogels hier rondscharrelen. Grote 

groepen grutto’s, tureluren, scholeksters en 

kieviten doen er alles aan de logge en trage 

vijand weg te jagen.

Vuurtoren
Een felle hagelbui drijft langs, dooft het 

heldere licht, slokt de vuurtoren even op en 

laat hem blinkend en schoongewassen weer 

achter. Het oude land aan mijn voeten 

ademt geschiedenis. Her en der zie je de 

resten van verlaten werven als groene ver-

hogingen in het landschap. Hier woonden 

mensen dicht opeengeplakt en omringd 

door afschrikwekkend water. Hier wachtten 

vissersvrouwen tevergeefs op hun niet meer 

van zee terugkerende mannen en zonen. 

Hier zat men ’s winters nat en kleumend 

bijeen terwijl ziektes als pest en pokken 

genadeloos huishielden. Dat beeld doemt 

beklemmend op bij het zwerven door de 

nauwe gangetjes van vooral de Rozewerf. 

Vlak voor de vuurtoren verraadt een kleine 

knik in de dijk de plek waar het Goudriaan-

kanaal ooit begon. Van een eens zo trots 

waterbouwkundig hoogstandje rest nog 

slechts een sloot. Met een wel erg territori-

ale kievit op zijn oevers, die met zoevende 

vleugelslag een aantal goudplevieren en 

kemphanen de stuipen op het lijf jaagt. 

De vraag dringt zich op wat de gevolgen 

voor Marken zouden zijn geweest als het 

Goudriaankanaal wel tot stand zou zijn 

gekomen. Zou er dan hier een enorme 

haven liggen? Of erger, een Maasvlakte-

achtige zandmassa met olieraffinaderijen? 

En hoe klinkt dat: de Markerhoogovens? 

Nu is het een magnifieke plek. De vuurto-

ren staat eenzaam, maar krachtig en waak-

zaam op zijn landtong in het Markermeer. 

En geen kruiend ijs krijgt hem weer weg.  

 

WANDELWIJZER

Marken heeft geheel ten onrechte het imago van een 

door toeristen overspoeld eiland. Vooral in de winter 

en in het vroege voorjaar is het er stil. Voor vogel-

liefhebbers heeft Marken dan veel te bieden. Eenden, 

waaronder de drie soorten zaagbekken, zoeken in de 

Gouwzee en het Markermeer naar voedsel. Niet te 

tellen hoeveelheden weide- en moerasvogels doen  

in het vroege voorjaar het eiland aan om aan te ster-

ken. En altijd heeft het eiland wel een verrassing in 

petto in de gedaante van een tapuit, een sperwer,  

wat kemphanen of een hagelbui. 

Hoe er te komen?
Vanaf het busstation in Amsterdam-Noord (eindpunt 

metro Noord-zuidlijn) bus 315. Vanaf Volendam is er 

een veerdienst met het eiland.

De wandeling
Lengte: ong. 10 kilometer. Ga vanaf het parkeerterrein 

rechts langs supermarkt Deen langs garageboxen en 

over de Wittewerf. Daar rechtsaf tot de Rozewerf. Dan 

steeds de dijk volgen. Bij de vuurtoren is een eco-toilet.

Horeca 
Centrum van Marken bij de haven.

Leestip
Nederland en zijn bewoners, Edmondo de Amicis, 

Veen uitgevers.

 Moeniswerf.

Nederland

48 Wandelmagazine 3-2021

2021WM03_2021_V01.indd   48 02-09-21   16:24



w

DE BESTE WANDELGIDS 
VOOR DE VOGEZEN!

De mooiste rondwandelingen, van een  
paar uur tot een hele dag

16 wandelingen - ISBN 9789078194378

 
www.onedaywalks.com

www.facebook.com/OneDayWalks

€ 15,95
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Andreas Schotelroute 

De Utrecht  
in Brabant 

Wakker worden van het muzikale getjilp van de 
vogels. Het zachte getik op het dak van de camper 
van de allerlaatste, fijne regendruppeltjes. Het vocht 
rijst als nevel uit de grond zodra de ochtendzon de 
lucht opwarmt. We zijn klaar voor een weekendje 
wandelen in het zuiden van Noord-Brabant.

TEKST & FOTO’S JONATHAN VANDEVOORDE

H
et blijft wennen voor 

een dertienjarige 

puber. “Hebben ze 

hier wifi, pap?” Nee, 

gelukkig niet, denk ik 

opgelucht. “Helaas 

niet, Tom. Dit is een natuurcamping.  

De mensen komen hier voor het groen, de 

natuur.” Stilzitten vinden wijzelf evenwel 

lastig en, weer of geen weer, vandaag zullen 

we een ronde van een tiental kilometers 

door het land van Andreas Schotel wande-

len. Schotel was een graficus uit Rotterdam 

die zijn zomers doorbracht in Esbeek, ten 

zuiden van Hilvarenbeek. Tijdens zijn 

vakanties maakte hij talloze etsen van het 

boerenleven in zijn geliefde Kempen. 

Het heeft vannacht wel geregend, maar 

gelukkig zal het de hele dag droog blijven. 

Desondanks doet Het Schuttershof in de 

Tramstraat goede zaken: wielertoeristen 

laven hun innerlijke mens op het terras. In 

een zaaltje van het café is een museumpje 

ingericht, gewijd aan Schotel. Ik loop even 

naar binnen; ik kende die beste man niet, 

maar zie meteen in de talloze etsen hoe 

knap hij mensen kon portretteren. 

De naar hem genoemde knooppuntenwan-

deling start hier en trekt een grillige lijn 

door een afwisselend cultuurlandschap van 

velden, heide en bossen. Onderweg herin-

neren sculpturen, installaties en plakkaten 

aan hoe Schotel het leven van de bewoners 

heeft ervaren tijdens de vele zomers die hij 

in Esbeek doorbracht. 

Bossen en vennen
Het begint al met een beeldhouwwerk op 

een pleintje van Esbeek zelf. Tegenover de 

bakstenen kerk, die knap omgebouwd is tot 

een lagere school, staat een boerengezinne-

tje op de tram te wachten. De beelden zijn 

zo levensecht dat we ze eigenlijk een beetje 

eng vinden. Langs een lange laan die het 

dorp uitloopt vinden we enkele plakkaten 

met simpele tekeningen van Schotel die 

zich verbaasde over de aanleg van een gas-

leiding door het gebied. Tom heeft er geen 

boodschap aan. “Wat loopt daar in het 

veld?”, vraagt zijn moeder zich hardop af. 

Een blik door de verrekijker laat er geen 

twijfel over bestaan: hazen. Vier stuks. Toms 

interesse is gewekt. “Jeetje, wat een enorme 

beesten!” De rosse reuzen kijken ons een 

  De route duikt geregeld het bos in.
Noord-Brabant

Nederland
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tijdje knagend aan en besluiten dan naar de 

bosrand te rennen. Ons spoor gaat ook die 

kant op. “Stiltegebied”, maant een bordje. 

We horen alleen vogels. 

Zoektocht
Voor Tom en zijn moeder is elke wandeling 

een zoektocht naar nieuwe mierensoorten, 

een hobby die ze gepassioneerd met elkaar 

delen. Hun geklets gaat dan over manica’s 

en lasiussen en onder welke voorwaarden 

deze of gene soort al klaar is om uit te vlie-

gen. Dan houden ze halt bij zo’n typische 

mierenoversteekplaats. “Zijn dit nou 

gewone bosmieren of glanzende bos-

mieren?” Tom en zijn moeder willen er het 

fijne van het weten en lokaliseren met hun 

mieren instinct meteen het nest. Daar! 

Onder een rottende tak krioelt het. Hurken 

ze het ene moment nog om de kolonie van 

dichtbij te inspecteren, staan ze het vol-

gende ogenblik als bezetenen te dansen, de 

bijtende mieren van hun enkels af klop-

pend. “Glanzende! Zo agressief zijn die 

wel!” Met die twee in mijn kielzog schiet 

het niet op natuurlijk, maar wordt elke 

wandeling wel een avontuur. 

We hebben nog een heel eind voor de boeg. 

Waar we de bosrand bereiken (bij een hou-

 Stilte bij de Broekeling

  Onderweg staan sculpturen 
geïnspireerd op Andreas 
Schotel.

ten sculptuur van een boer met ploegend 

trekpaard; weer een verwijzing naar een 

tekening van Schotel) is het even zoeken 

naar een paaltje waarop het volgende 

knooppunt staat aangegeven vooraleer we 

opnieuw een stuk bos betreden. We horen 

de brullende kikkers al en komen uit bij een 

prachtige plas midden op een heide.  

Op een strandje waden drie naakte, bron-

zen dames het water in, de Baadsters in 
Broekeling. Het is een prachtige plek.

De Utrecht
De Broekeling behoort bij het landgoed 

met de nieuwsgierigmakende naam 

De Utrecht, waar zo goed als de rest van de 

route ons nu doorheen loodst. Het 2500 

hectare grote domein is genoemd naar 

eigenaar verzekeringsmaatschappij  

De Utrecht (thans ASR), die einde negen-

tiende eeuw de woeste heidegronden liet 

ontginnen en omvormen tot bossen en 

akkers.

Een kilometer verderop, na weer enkele 

linksen en rechtsen tussen de akkers, betre-

den we een parkachtig boslandschap. Het 

verdampende vocht van de regenbuien van 

de afgelopen nacht drenkt de rechte beu-

kenlanen in een mysterieuze sfeer. Langs 

een vijver zie ik een rij andere bomen 

opdoemen. De dikke maar fluweelzachte, 

roestbruine, diepgegroefde schors verraadt 
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WANDELWIJZER

Vervoer
De Andreas Schotelroute is een 

knooppuntenwandeling van ongeveer 

10 km die deels door Landgoed  

De Utrecht gaat. Start- en eindpunt is 

het museum naast Café Schuttershof 

bij de kerk van Esbeek. De meeste 

sculpturen langs de route zijn gemaakt 

door Hannes Verhoeven.

Route
Knooppunten 90 (Schuttershof) – 88 

– 89 – 38 – 36 – 35 – 15 – 16 – 57 – 56 

– 87 – 59 – 89 – 88 – 90.

Kaartje en downloads: 
www.visitbrabant.com/andreasschotel

Eten en drinken
Schuttershof (90), De Huyskamer (87).

In den Bockenreyder: populaire 

uitspanning paar kilometer ten zuiden 

van Landgoed De Utrecht.

Slapen
Accommodaties in Hilvarenbeek en 

omgeving. Buitenhof is een heerlijk 

natuurkampeerterrein tussen Hilvaren-

beek en Esbeek  

(www.buitenhofhilvarenbeek.nl).

Meer weten?
• www.visitbrabant.com 

• www.routesinbrabant.nl 

• www.andreasschotel.nl

de exoot: Sequoiadendron giganteum! Het is 

een rij Amerikaanse mammoetbomen, en 

het zijn bovendien geen jonkies. Bij de eer-

ste boom, als echte toeristen, maken we 

kiekjes van Tom die met gestrekte armen 

voor de stam poseert. De stam is breder 

dan hij. Ik vind een denappel van wat feite-

lijk de grootste boomsoort op aarde is en 

stel vast dat deze makkelijk tussen duim en 

wijsvinger past. Als ik bedenk dat zijn zaad-

jes in de natuur pas losgelaten worden bij 

een temperatuur van 600 graden of meer, 

besef ik dat deze stille reuzen zich bij ons 

nooit op natuurlijk wijze zullen kunnen 

voortplanten. Of er moet een verwoestende 

bosbrand De Utrecht in de as leggen, een 

uitermate onwaarschijnlijk scenario…

Vandaag zie ik het in ieder geval niet 

gebeuren. Het blijft de hele middag eerder 

koel en vochtig – prima wandelweer eigen-

lijk, zijn we het met elkaar eens – en na een 

niet zo boeiende kilometer langs een 

drukke weg duiken we voor de laatste keer 

de akkers in. Daar nodigt een twee verdie-

pingen hoge koe uit hout en staal uit tot 

weer een fotostop. De Melkfabriek heet het 

kunstwerk en verbeeldt wat Schotel zag 

gebeuren bij de boeren van Esbeek: de 

industrialisering van de agrarische bedrij-

vigheid. 

Brabantse trots
We hebben de grillige cirkel bijna rondge-

maakt. Bij terugkeer in Esbeek zien we 

voor een nieuwe villa een Friese vlag wap-

peren. Die durft, denk ik, zo in het hol van 

de leeuw... De bewoonster is in de kale 

voortuin op haar knieën aan het wroeten. 

Ik complimenteer haar met haar nieuwe 

huis en vraag hoe dat precies zit met die 

vlaggenmast. Ze verklaart, dat ze hier al 

heel lang woont. “Ik ben ondertussen een 

echte Brabantse geworden, hoor. Maar – 

euh – met de trots van een echte Fries! 

(lacht)” De zachte g heeft ze zich in elk 

geval onmiskenbaar eigen gemaakt. Tegen-

over haar huis staat een beeldengroep van 

een boerenpaar dat de aarde aan het schof-

felen is. “Alsof ze nooit zijn weggeweest”, 

staat er als titel op het plakkaat met Scho-

tels brontekening te lezen. Inderdaad, een 

Rotterdammer werd de chroniqueur van 

Esbeek, de schatbewaarder van het Bra-

bantse boerenverleden, en daarmee een 

echte Brabander. Zoals die Friese.  

 De Melkfabriek.

Nederland

ZO VER HET OOG REIKT
Als je toch in de buurt bent, breng dan zeker 

een bezoek aan de 24 meter hoge Flaes-

toren naast de schitterende waterplas  

De Flaes in het zuidelijkste puntje van de 

Nederlandse Kempen (Lage Mierde). Haal 

dan vlakbij je natje en je droogje in de 

historische herberg In den Bockenreyder 

waar je je auto kunt parkeren. Enige 

voorkennis van het plaatselijke dialect 

strekt tot aanbeveling! Van hieruit kun je 

ook prachtig wandelen langs het vrij 

meanderende riviertje de Reusel.

 Op de Flaestoren.
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Vlonderpaden, wie houdt er niet van? 
Al kronkelend door het prachtige landschap 
leiden ze je naar de mooiste plekjes. In de 
Brabantse natuurgebieden zijn schitterende 
vlonderpaden te ontdekken.

De Moerputten
Vlakbij ‘s-Hertogenbosch ligt natuurgebied De Moerputten; 
een moerassig gebied waar vroeger turf werd gewonnen. 
De blauwe route - het ‘Halve Zolenpad’- voert deels via een 
vlonderpad door het laagveenmoeras.  

Landgoed Huis ter Heide
Dichtbij Tilburg vind je Landgoed Huis ter Heide. Een echt 
verborgen pareltje met Schotse Hooglanders en talloze 
vogelsoorten. Het 250 meter lange vlonderpad zorgt ervoor 
dat je droge voeten houdt. 

Cartierheide
De Cartierheide in de Brabantse Kempen, vlakbij het pittoreske 
dorp Eersel, is een prachtig heidegebied met mooie vennen. 
Vanaf het vlonderpad kijk je fraai uit over de heide. 

Strabrechtse Heide
Ten zuiden van Eindhoven ligt de Strabrechtse Heide. Een 
uitgestrekt heidelandschap met weidse vergezichten én het 
grootste ven van Nederland, het Beuven. Wandel over het 
vlonderpad in de heidetuin en laat je bevangen door de stilte. 

Wil je deze en andere vlonderpaden in Brabant beleven? 
Kijk voor een overzicht en de routes op routesinbrabant.nl. 

#hiermoetjezijninbrabant

BRABANTS 
MOOISTE VLONDERPADEN

Inspiratie van onze adverteerder

ALS JE IN EEN 

ANDERE WERELD 

WILT STAPPEN

routesinbrabant.nl

Vlonderpad op de Strabrechtse Heide.

Vlonderbrug op Landgoed Huis ter Heide. Foto: RBT De Langstraat.
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Redactie Jan Erik Burger & Hans FarjonBoeken

Mens, natuur en landschap van Arnhem tot aan 

de randen van het Kampereiland. Hier zijn er 

twee auteurs aan het woord die alles over de 

landschapsecologie van de IJssel weten.  

Zij hebben een warm kloppend hart voor de 

zaak en weten complexe materie leesbaar te 

brengen. Met de illustraties is niets mis. 

Prachtige spreads met drone-opnamen, bij 

voorbeeld van de meander die zich sierlijk rond 

Doesburg krult. De Atlas van de IJssel bevat een 

overvloed aan historische en moderne kaarten. 

Veel bijzondere kaarten worden hier voor het 

eerst en in onderlinge samenhang getoond, 

zoals die van de vele rechte weteringen die aan 

beide oevers van de meanderende rivier lopen. 

De IJssel wordt een jonge rivier genoemd. Dat is 

eigenlijk een misvatting. Wel is het zo dat de 

(Oude) IJssel tot het jaar 550 naar het zuiden 

stroomde en in de Rijn uitmondde. Vanaf 

Deventer stroomden beken en kleine riviertjes 

dan weer naar het noorden. Tijdens een grote 

overstroming drukte de Rijn het IJsselwater 

terug en een ware vloed doorbrak een dek-

zandrug tussen Zutphen en Deventer. Een 

nieuwe rivier was geboren.

Na een voortreffelijk inleiding over de 

wordings geschiedenis, komt de opkomst en 

neergang van een bloeiende (Hanze)handels-

route aan bod. Elke stad en haar relatie met de 

rivier heeft een eigen hoofdstuk, van Doesburg 

op de scheidslijn van twee IJssels tot Kampen. 

Maar ook Zwolle, hoewel die niet aan de IJssel, 

maar aan het Zwarte Water ligt. Het boek ein-

digt met een blik op de toekomst. De IJssel gaat 

een belangrijker rol spelen, van een kabbelende 

recreatierivier in de zomer tot een brede 

stroom die ’s winters veel meer Rijnwater voert 

dan nu.

Atlas van de IJssel 
Tjirk van der Ziel, Albert Corporaal,  

Joop van Putten (fotografie) | WBooks,  

Zwolle 2021 | 2e druk | 206 blz. |  

ISBN 9789462583894 | € 29,95

Is Nederland een staat of een stadsstaat, en is 

dit eigenlijk niet al vierhonderd jaar het geval? 

Die vraag stellen de hard aan de weg timme-

rende ‘kaartmannetjes’ Martin Berendse en 

Paul Brood zich. Beiden werken in de biblio-

theek- en archiefwereld. Het zou raar zijn als 

ze geen goed gebruik van kaart-, beeld- en 

fotomateriaal zouden maken. 

Je hebt dan wel goede lithografie nodig en daar 

hapert het in Historische stadsatlas van 

Nederland te vaak aan. Neem het bleekschetige 

beeld van het imposante stadhuis van Haarlem 

met zijn geschiedenis van achthonderd jaar. Dat 

het zo niet hoeft, leert de prachtige afdruk van 

een kaart van de vesting Grave, een lust voor 

het oog. De auteurs begonnen ooit met de 

Historische atlas van Nederland, met het prik-

kelende uitgangspunt dat ons land een toevallig 

bij elkaar geraapt zootje is en een echte aan-

rader, inmiddels toe aan de vijfde druk. Een jaar 

later volgde een streekatlas, rijp een groen door 

elkaar. 

Bij deze stadsatlas is het niet anders. Na een 

uitstekende inleiding (lezen!) worden de eerste 

1500 jaar afgeraffeld, overigens met een goede 

en soms verrassende keuze van beeldmateri-

aal. De broodtekst is eigenlijk niet meer dan een 

aanvulling op de uitgebreide bijschriften. 

Daarna volgt een mozaïek van stedelijke onder-

werpen die allemaal twee pagina’s krijgen. Dan 

zijn we aangeland in 1850, het begin van de 

(her)industrialisatie van Nederland, het tijdperk 

van de stations. Inhoudelijk komen de auteurs 

weer op gang met de moderne stad. Dit deel 

bevat prima puntige hoofdstukken, bijvoor-

beeld over Sittievorming en Ruim baan voor de 

auto. We maken kennis met Jan en Cees de 

Sloper, waarbij burgemeester Jan in het histori-

sche hart van Dordrecht een groot parkeerter-

rein liet uithakken. De historische Waag en de 

Vishal moesten wijken voor de Heilige Koe. 

Het boek eindigt met een behoorlijke index en 

een aansporing om verder te lezen. Gezien 

inleiding, plaatwerk en slothoofdstukken en de 

goede prijs-kwaliteitverhouding is het boek het 

aanschaffen zeker waard. De Kaartmannetjes 

kunnen best wat. Maar ze verdienen meer tijd 

en een strengere eindredacteur. 

Historische stadsatlas van Nederland 
Martin Brendse & Paul Brood | WBooks,  

Zwolle 2021 | 226 blz. | ISBN 9789462584426 |  

€ 29,95 tot 1 november, daarna € 34,95

Alles over de IJssel

Historische stadsatlas
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INSPIRERENDE REIZEN DOOR SCANDINAVIË

‘Een must voor de liefhebbers van noordelijke reisverhalen.’ — TROUW 

Gerrit Jan Zwier

NOORDWAARTS

Middelgebergte
De naam Zwarte Woud heeft altijd tot de verbeelding gesproken en heel wat wandelaars gelokt. Dat het 

binnen een dag reizen ligt, maakt het in het huidige tijdsgewricht een aantrekkelijke bestemming. De 

Rother Wandelgids Zwarte Woud-zuid bevat 59 wandelingen tussen Freiburg, Bazel en Waldshut. Met 

de wandelroutes Westweg en Schluchtensteig. De gids bevat wandelingen voor zowel de beginnende 

als de ervaren wandelaar. Alle wandelingen zijn voorzien van betrouwbare routebeschrijvingen, 

gedetailleerde kaarten en hoogteprofielen. Met gratis downloadbare gps-tracks.

Wandelgids Zwarte Woud-zuid – De mooiste wandelingen tussen Freiburg en Basel
Bernhard Pollman | Uitgeverij Elmar | ISBN 9789038928029 | € 16,95

Met de voeten in de klei
Bij kleiwinning denken Nederlanders gewoonlijk aan de steenfabrieken in het rivierengebied. De klei die 

al sinds de komst van de Romeinen in het Midden-Limburgse Tegelen wordt gewonnen is veel ouder. 

Deze is ongeveer een miljoen jaar geleden afgezet onder subtropische omstandigheden. In de 

negentiende eeuw werd de kleiwinning grootschaliger aangepakt. Dit fraai geïllustreerde gidsje voert 

langs plekken die een belangrijke rol speelden in de stormachtige opkomst van de kleiwarenindustrie in 

Tegelen. Nog steeds wordt er Tegelenklei gedolven. 

De Kleikoortsroute – Wandelen door een industrieel cultuurlandschap
Willem Kurstjens | ShinZ | ISBN 9789491032561 | € 7,95

Baasje, beestje
Deze wandelgids bedient een door de lockdown groeiende groep wandelaars: de wandelende 

hondenbezitter. Een groep die in ons blad te lang is genegeerd. Lekker lang wandelen met je hond 

schijnt een ideale bezigheid om een positieve band met jouw – nieuw aangeschafte – viervoeter op te 

bouwen. De ANWB stelde voor deze gids 30 wandelingen in losloopgebieden samen, waar baas en 

beest van kunnen genieten. Op dit moment ontbreekt ons de expertise om te beoordelen of deze gids in 

de behoefte van hond en baasje voorziet, maar we komen hier zeker op terug. Zeker nu een vaste 

wandelmaat sinds kort verblijd is met een Hollandse smoushond. 

Wandelen met je hond – 30 wandelingen door losloopgebieden
Nicky Gootjes | ANWB | ISBN 9789018048006 | € 15,99

Stad en (omme)land aflopen
Weer twee nieuwe deeltjes in de bijzondere reeks wandelen buiten de binnenstad leiden je rond door 

de stad waar niets boven gaat (Groningen) en het wat vergeten Dordrecht. Allebei bieden ze een mooie 

mix van groen en rood, van jong en oud, maar altijd verassend. Met die kleinere steden is het wel 

oppassen. Soms schieten de gidsen fiks het buitengebied in, zoals wandelingen over de landgoederen bij 

Eelde of langs de molens van Kinderdijk.

wandelen buiten de binnenstad van groningen
Marycke Janne Naber | Gegarandeerd Onregelmatig | ISBN 9789078641902 | € 16,95

wandelen buiten de binnenstad van dordrecht
Loek & Irene Heskes | Gegarandeerd Onregelmatig | ISBN 9789078641896 | € 16,95

Noordelijk gevoel
Onze lezers hebben natuurlijk geen introductie van Gerrit Jan Zwier nodig. Er verschijnen immers regel-

matig prachtige bijdragen van zijn hand in dit tijdschrift. In Noordwaarts bundelt hij drie eerder versche-

nen reisboeken over Scandinavië die hij heeft geschreven: Altijd Lapland, Altijd Noorwegen en Er gaat 

niets boven Zweden. Zwier lijdt al een leven lang aan het ‘noordelijk gevoel’, een wat onduidelijk senti-

ment, dat met een verlangen naar ruimte en eenzaamheid heeft te maken. In deze bundel wordt het 

noordelijke gebied in alle uithoeken verkend. Maar ook de boeken, muziek en schilderijen van 

Scandinavische kunstenaars die door het landschap geïnspireerd werden komen aan bod.

Noordwaarts – Inspirerende reizen door Skandinavië 
Gerrit Jan Zwier | Olympus | ISBN 9789046707791 | € 20,– 
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SPECIAL NAJAARSTEST

Uitgeprobeerd 

Waterdichte schoenen 
maken wandeltochten in 
het kleurrijke herfst- en 
rustgevende winter-
landschap zeker niet minder 
aantrekkelijk dan anders. 
Mits ze tenminste voldoende 
grip hebben op de soms 
gladde ondergrond en 
voldoende comfort bieden.

TEKST BORIS GNIELKA

VERTALING & BEWERKING ADRI ULFMAN

W
aterdichte schoenen die ook 

voldoende grip en comfort 

hebben zorgen ervoor dat 

wandeltochten ook onder 

minder goede weersomstandigheden en op 

glibberige paden niet onplezierig hoeven te 

zijn. Want precies daar en dan zijn water-

dichte wandelschoenen in hun element. 

Met grove profielzolen en een hoge schacht 

zorgen ze voor goede grip, loopcomfort 

en... droge voeten, zo blijkt uit de uitge-

breide tests door de Duitse collega’s van 

het tijdschrift Outdoor. 

Geen natte voeten?
Om maar gelijk met het goede nieuws te 

beginnen: geen van de geteste paren ver-

toonde lekkage. Niet tijdens het wandelen 

en niet in het laboratorium. De modellen 

bieden dus allemaal permanente en 

betrouwbare bescherming tegen natte voe-

ten en dat is niet vanzelfsprekend, zoals 

andere tests wel eens hebben aangetoond. 

Grip en stabiliteit 
De resultaten wat betreft grip zien er min-

der homogeen uit. Hier stelt de ultralichte 

Roclite Pro van Inov8 de norm: de hoekige 

en van waterafvoerende banen voorziene 

noppen zijn gemaakt van het zeer sterke 

koolstofgrafeen. Met dit materiaal bleven 

de schoenen tijdens de test zelfs op kaal en 

nat hout grip houden. Het Britse hardloop-

schoenenmerk evenaarde hiermee de grip-

score van de Continental-zolen van tractie-

kampioen Adidas. Hoewel geen van de 

andere kandidaten echt onderuit ging tij-

dens de tests, voelden de testers wel duide-

lijk het verschil met de minder geprofi-

leerde modellen zoals de Dachstein, en dan 

vooral op natte bospaden. 

Ook qua stabiliteit zijn er onderling grote 

verschillen. Hier geldt echter dat niet alleen 

de karakteristieken van het terrein, maar 

ook de persoonlijke lichamelijke gesteld-

heid veel meer het uitgangspunt moeten 

zijn. Een stijve schacht betekent immers 

minder flexibiliteit. Sportieve wandelaars 

die weinig ondersteuning nodig hebben, 

zullen zich bijvoorbeeld vaak prettiger voe-

len in zachte modellen. Hetgeen ook 

opgaat voor recreatieve wandelaars die rui-

ger terrein en bospaadjes liever links laten 

liggen. 

Comfort
Een paar synthetische wandelschoenen 

weegt al gauw een halve kilo minder dan 

een kloeke, lederen bergschoen. Dat maakt 

wandelen minder vermoeiend, al is gewicht 

zeker niet de enige factor als het om com-

fort gaat. Wat dat betreft krijgen de ‘softies’ 

onder de geteste modellen de meeste pun-

ten. Vooral de schoenen van Adidas, 

Dachstein en Salomon laten zich van hun 

beste kant zien. Deze modellen voelen 

bijna als sneakers. Het testteam was vooral 

bijzonder enthousiast over de Dachstein: 

de demping voelt als een luchtkussen en 

door de gebreide schacht voel je de schoen 

nauwelijks aan je voet. Bovendien ademt de 

schoen bijzonder goed dankzij het gore-tex 

membraan waarbij ook de zool wordt inge-

schakeld (de zogenaamde surround-tech-

nologie). Alle modellen scoren echter ruim 

voldoende op comfort en ademend vermo-

gen. Vooropgesteld natuurlijk dat de juiste 

leest wordt gekozen en specifieke voorkeu-

ren (bij voorbeeld kleur, design) door het 

merk/model worden bediend.

Waterdichte wandelschoenen voor het najaar 

Droge voeten,  
     en meer…. 

   De waterafvoerende zolen van de Roclite 
Pro van Inov8 en van Adidas.
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Conclusie: slechte wandelschoenen 
bestaan niet
Recreatieve wandelaars die graag in com-

fortabele schoenen en op zachte zolen over 

veld-, bos- en weidepaden lopen, vinden 

waarschijnlijk hun ideale maatjes bij de 

lichtgewichtmodellen van Adidas en 

Dachstein, vooral de luchtige Dachstein 

Super Leggera Flow. Dankzij de extreem 

sterke demping blijft deze zelfs op lange 

asfalttrajecten prima aanvoelen en scoort 

hij hoog op het gebied van comfort. Voor 

degenen die liever met wat hogere snelheid 

door het landschap onderweg zijn en graag 

shortcuts nemen over onverhard terrein, 

zijn de extreem gripvaste Inov8 Roclite Pro 

G-Grip en de super precieze Salomon 

Cross Wandel GTX de betere partners. De 

Inov8 is vrij breed en kan iets strakker wor-

den aangesnoerd op de voorvoet; de Salo-

mon is (ook) gericht op wandelaars met 

een smallere voet. Als je een ambitieuze 

wandelaar bent met een voorkeur voor lan-

gere dag- en weekendtoeren, soms ook met 

een gevulde rugzak, raden we een van de 

stevigere modellen aan, zoals bijvoorbeeld 

de modellen van LOWA of Asolo. Deze 

stevigere modellen bieden veel zijdelingse 

steun en beschermen vermoeide gewrich-

ten tegen verdraaien. En als je daarbij van 

flexibele zolen houdt, is de LOWA de beste 

kandidaat. De Asolo kreeg van het test-

team daarentegen de meeste punten. De 

schoen heeft het meest complete pakket 

belangrijke kenmerken, is zeer comfortabel 

om te dragen en past dankzij de soepele 

vetersluiting en het zachte materiaal om 

bijna elke voet.

Volgens Brits onderzoek heeft een gewichtsbesparing van 
100 gram aan de voeten hetzelfde effect als een besparing 
van 500 gram in de rugzak.

  Waterdichte wandelschoenen voor het najaar

   Elk testpaar moest 100 kilometer door water 
afleggen in de wandelsimulator. 
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WANDELSNEAKERS VOOR 
SNELHEIDSDUIVELS
Als je geen zijdelingse onder-

steuning nodig hebt en graag snel 

op pad en onderweg bent, is de 

Adidas een goede kandidaat (de 

nauwe instap maakt het niet 

gemakkelijk, maar toch ...). Het 

lichtgewicht model scoort met een 

comfortabele, zachte demping, 

geweldig goed afwikkelgedrag en 

zeer goede grip. Het Adidas-model 

is alleen geschikt voor vlak terrein 

en zachte ondergrond; op ruwer 

terrein wil je meer torsiebestendige 

en preciezere zolen. Het dragen 

ervan is een must. Let op: als je de 

veters heel strak moet aantrekken 

voor een goede pasvorm, kunnen 

ze gaan knellen.

LUCHTIG LICHTGEWICHT
De Dachstein weegt 750 gram en 

dat is nauwelijks meer dan 50% van 

een vergelijkbare schoen en dat zie 

je terug in het draagcomfort. Je 

voelt de gebreide, dun gevoerde 

schacht zo goed als helemaal niet. 

Ondersteuning bij de stabiliteit 

biedt de schoen nauwelijks. 

Daarentegen zorgt de brede, goed 

dempende zool, die ademt dankzij 

surround-technologie, voor 

stabiliteit en een stevige voet aan 

de grond. 

Daarom is deze schoen een 

aanrader voor de warmere oorden 

en omstandigheden en voor 

diegenen die een voorkeur hebben 

voor ruimte rondom voeten en 

gewrichten.

VEELZIJDIG TALENT
De Britse leverancier van 

hardloopschoenen Inov8 (innovate) 

gebruikt voor de zolen van deze 

schoen naast Roclite-rubber ook 

het duurdere grafeen. Deze 

honing raatkoolstof zorgt voor de 

hoogste (slijt)weerstand en 

maximale grip. En inderdaad, de 

zolen hechten zichzelf als het ware 

vast, zelfs op kaal en nat hout. Ook 

wat betreft afwikkeling en demping 

scoort deze schoen hoge cijfers, 

net als met de zachte schacht. Een 

minpuntje: de vetersluiting van 

deze brede schoen zou wat verder 

naar voren door mogen lopen.

STABIELE COMFORTSCHOEN
Met de  hoge, stevige schacht doet 

de schoen bijna denken aan een 

heuse bergschoen. Maar de zachte, 

lage zool plaatst de schoen in de 

categorie van de heuvels en 

vlakkere landschappen. De zool 

communiceert prima met de 

ondergrond, waarbij stenen niet 

hinderlijk door drukken. En 

daarmee kwalificeert de Toro zich 

ook voor wat ruiger terrein. Met 

name door de stabiliteits-

ondersteuning. Voor langere 

trajecten op het asfalt minder 

geschikt, maar des te meer voor al 

het andere.

PRIJS € 215 
GEPRODUCEERD IN China
GEWICHT 800 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM  
Met name voorin de schoen erg breed. 
De teenbox is relatief lang. De elastische 
schacht laat, indien niet vast 
aangesnoerd, veel ruimte. 
IDEAAL VOOR 
Wandelpad, bospad, rotsen/stenen.
DRAAGCOMFORT
Voelt zoals een sneaker: licht, luchtig en 
veerkrachtig. Stabiel dankzij de brede 
leest. De vetersluiting kan knellen. 

CONCLUSIE
Goede grip, comfortabel, maar ook een 
duur, lichtgewicht model voor sportieve 
tochten in laagdrempelig terrein. Nadeel: 
het model kan niet al te strak worden 
aangesnoerd.

OORDEEL  GOED

PRIJS € 180 
GEPRODUCEERD IN Myanmar
GEWICHT 750 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM  
Veel volume, valt ruim, schacht redelijk 
stevig aan te snoeren. 
DRAAGCOMFORT
In verhouding extreem lichtvoetig en 
luchtig. Wikkelt soepel af en scoort met 
het beste ademend vermogen en sterke 
demping.

CONCLUSIE 
De lichtste en luchtigste schoen in deze 
test is prima geschikt voor tochten op 
laagdrempelige paden. Voor tredzekere 
wandelaars ook op bospaden met veel 
‘wortel-hindernissen’.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 220 
GEPRODUCEERD IN China
GEWICHT 790 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM
Ruime schoen, valt erg wijd, vooral aan 
de voorkant. Bij de hiel en schacht sluit 
de schoen strak. 
DRAAGCOMFORT
Stabiel, rolt goed af en is ondanks het 
uiterlijk erg licht qua gewicht. Zachte 
schacht.

CONCLUSIE 
Het model, dat met € 220 euro tot de 
duurdere kandidaten behoort, maakt 
indruk met z'n sensationele zool. Voor 
diegenen die vooral het ongerepte en 
uitdagende landschap opzoeken zeker 
het overwegen waard.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 180
GEPRODUCEERD IN Slowakije
GEWICHT 1040 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM
Medium-brede schoen, duidelijk 
voelbare ondersteuning van de 
voetboog. Hoge, zachte, maar zeer 
stevige schacht. 
DRAAGEIGENSCHAPPEN 
Geen lichtgewicht, maar een 
comfortabele, stevige schoen met een 
hoge demping en een soepele schacht.

CONCLUSIE 
Met een stabiele schacht en een 
flexibele zool richt deze LOWA zich 
specifiek tot iedereen die blij wordt van 
zijwaartse steun en een stabiele tred.

OORDEEL  ZEER GOED

ADIDAS  
TERREX FREE HIKER GTX

DACHSTEIN  
SUPER LEGGERA FLOW

INOV8 ROCLITE PRO G-GRIP 

400 GTX

LOWA  
TORO EVO GTX

SPECIAL NAJAARSTEST
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GOEDMOEDIGE  
WANDELPARTNER
Glij met je voet naar binnen, trek de 

(gladde) veters aan en vertrek! In 

deze Meindl voel je je gelijk op je 

gemak. Meest opvallende 

kenmerken zijn de mooie, ronde 

zolen en de goede demping. Met 

deze schoenen schrikken bos-

paden, paden vol grotere stenen of 

wortels je niet meer af. In combi-

natie met de zachte schacht moet 

de uitdaging erg groot zijn wil de 

Houston ze niet aan kunnen.

PRECISIEGEREEDSCHAP
Wie liever een raceauto aan de 

voeten heeft dan een limousine, zal 

de Salomo zeker aanspreken. Deze 

schoen vertegenwoordigt de 

absolute top qua communicatie 

met de ondergrond. De schoen 

daagt uit tot een sportieve tred. En 

dat zelfs op rotsachtige onder-

grond! Met de noppenzool biedt 

deze schoen een goede controle 

en zijwaartse stabiliteit. 

Voor wie zijwaarts meer steun 

nodig heeft, is hij niet echt geschikt. 

Voor wie meer ‘rent’ dan wandelt 

des te meer.

COMFORTABELE  
ALLROUNDER
Geen enkele andere schoen kreeg 

zoveel lof toebedeeld van het 

testteam als de Asolo. De 

combinatie van de soepele en 

instelbare schacht en top 

dempende zool maakt deze Asolo 

tot een kampioen op alle soorten 

ondergrond. De zolen lopen niet 

hoog door waardoor de 

communicatie met de ondergrond 

prima is. Overigens zonder dat 

ruwe, grotere stenen, hinderlijk 

door drukken.

STANDVASTIGE PIONIER
La Sportiva maakt voor de Stream 

weer gebruik van de Gore-

surround-technologie. (In deze test 

verder alleen bij de Dachstein 

toegepast). Hierdoor sta je ietwat 

hoger in de schoen, wat echter niet 

stoort omdat dit het veilige gevoel 

op buckels ondersteunt. Aan dit 

gevoel van stabiliteit en veiligheid 

draagt ook de krachtige grip, door 

het diepe profiel in de zolen, bij.  Al 

met al een geweldige allrounder. 

Ook als de temperaturen hoger 

oplopen.

PRIJS € 190 
GEPRODUCEERD IN Slowakije
GEWICHT 910 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM
Medium-brede leest; voetboog wordt 
nauwelijks ondersteund. Een vrij lage 
teenbox en handige, effectieve 
vetersluiting.
DRAAGCOMFORT
Een heerlijk zachte schacht is hier 
gecombineerd met een uitstekende 
demping en solide, maar tegelijk toch 
prima afrolbare, zolen. 

CONCLUSIE
Niet te zacht en niet te stevig, zo laten 
de Meindls zien dat ze van meerdere 
markten thuis zijn. Ook op langere 
geasfalteerde wegen en routes.

OORDEEL  GOED

PRIJS € 180 
GEPRODUCEERD IN Vietnam
GEWICHT 770 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM
Valt erg smal, uitgesproken 
ondersteuning van de voetboog. Zachte, 
zeer lage schacht.
DRAAGCOMFORT
Voelt als een dikke sok om je voeten. 
Rolt perfect af, dempt voldoende en 
ondersteunt een stabiele tred.

CONCLUSIE 
De sportwagen onder de geteste 
schoenen. Verbaast met z’n 
wendbaarheid, precisie en het 
lichtgewicht. Droompaar voor stevige 
offroad-tochten.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 190 
GEPRODUCEERD IN Roemenië
GEWICHT 1040 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM 
Vrij smalle leest. De ondersteuning van 
de voetboog valt kleiner uit dan de bij 
andere schoenen. 
DRAAGCOMFORT
Rolt perfect af en dankzij de stabiele, 
goed dempende zolen zorgen ze voor 
een veilige tocht over wortels en stenen. 
Gladde schacht!

CONCLUSIE 
De Asolo verenigt het maximale niveau 
qua draagcomfort met torsiestijve zolen. 
Op die manier kwalificeert de schoen 
zich als topper in deze categorie.

OORDEEL  UITSTEKEND

PRIJS € 198 
GEPRODUCEERD IN China
GEWICHT 980 gr (paar, maat 42,5)
PASVORM
Ruime schoen, ook op de hiel. De 
schoen kan op alle plekken maximaal 
aangepast (= aangesnoerd) worden. 
DRAAGCOMFORT
Scoort met de precieze, softe uitvoering, 
ademend vermogen en flexibiliteit.  

CONCLUSIE 
Voor degene die op zoek is naar een all 
terrain, ademende, comfortabele 
allround schoen, is de Stream een goede 
kandidaat.

OORDEEL  ZEER GOED

MEINDL  
HOUSTON MID GTX

SALOMON  
CROSS HIKE MID GTX

ASOLO  
FALCON LTH GV 

LA SPORTIVA  
STREAM GTX

TIP
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SPECIAL NAJAARSTEST

Uitgeprobeerd 

N
ooit eerder waren er zoveel 

verschillende regenjassen op 

de markt beschikbaar. Het 

spectrum varieert van ultra-

robuuste expeditiemodellen tot minimalis-

tische vedergewichten met kleine pak-

volumes. De aanschafprijzen lopen uiteen 

van vele honderden euro’s tot minder dan 

200 euro voor een trekking- en wandeljack. 

Die veelheid zorgt ervoor dat je altijd een 

model kunt vinden dat perfect aansluit bij 

jouw wensen en specifieke gebruik. Naast 

het gebruikte materiaal zijn er nog andere 

factoren die je keuze kunnen bepalen.

Meerdere lagen verschillende 
materialen
Het materiaal waaruit de jas bestaat is het 

eerste aandachtspunt. Bij de zogenaamde 

3-laags-laminaten worden de buitenstof, 

het flinterdunne waterdichte, ademende 

membraan en een fijne voering met elkaar 

verlijmd. Doordat de drie lagen elkaar ver-

sterken, ontstaat er ook bij gebruik van 

lichte stoffen een robuuste ‘materiaal-

sandwich’ en wordt hiermee ook het mem-

braan in het midden optimaal beschermd. 

Deze jassen blijken het best geschikt voor 

gebruik tijdens trektochten en alpinisme. 

Bij een zogenoemd 2,5-laags laminaat ver-

vangt een flinterdunne film (coating) de 

voering. Deze ‘halve’ laag voorkomt dat het 

membraan aan de huid blijft kleven. Dit 

soort materiaal zorgt voor een aanzienlijke 

condensvorming, maar de binnenkant 

droogt wel weer snel. En 2,5-laags materia-

len scoren hoog vanwege hun minimale 

gewicht en pakvolume, maar gaan meestal 

Alles over 

regenjacks 

Waterdichter  
dan waterdicht  
bestaat niet 

Samen met schoenen is de regenjas ongetwijfeld het 
belangrijkste kledingstuk om je tijdens wandelingen in 
regenachtig weer droog en comfortabel te houden. Maar 
zoals voor schoenen geldt hier ook weer, dat er meer bij het 
kiezen van een regenjack komt kijken dan alleen maar hoe 
waterafstotend hij is. 

TEKST REDACTIE OUTDOOR

VERTALING & BEWERKING ADRI ULFMAN &

JONATHAN VANDEVOORDE
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niet zo heel lang mee. Tot slot zijn er ook 2-laags-

jassen. Deze zijn extra licht en soepel. De voering 

hangt losjes in de jas waarbij luchtige mesh 

meestal om de romp wordt gebruikt en nylon of 

polyester in de mouwen, zodat deze bij het aan- 

en uittrekken beter over de kleding glijden die 

eronder wordt gedragen. Voor lichtere wandelin-

gen en trailrunning zijn deze jacks geschikt.

Waar of niet waar?
We zouden pagina’s kunnen volschrijven met de 

argumenten voor en tegen het gebruik van de 

verschillende materialen waaruit membranen en 

stoffen van regenjassen bestaan. Maar uiteinde-

lijk kunnen er van alle materialen hoogwaardige 

laminaten worden gemaakt. Fabrikanten adverte-

ren vaak met waterkolommen van meer dan 

20.000 millimeter om de (water-)dichtheid van 

hun jacks te onderstrepen. Maar onze tests en die 

van de Eidgenössische Materialprüfanstalt 

(EMPA) in St. Gallen (Zwitserland) tonen aan 

dat 4.000 millimeter voldoende is voor zelfs de 

zwaarste belastingen. In de test is de dichtheid 

gecheckt na tien wasbeurten in de was-

machine, wat overeenkomt met de impact 

op een jas gedurende vele maanden in het 

veld.

Weerstand of penetratie
Om het ademend vermogen aan te geven, 

gebruiken fabrikanten ofwel de vochtdoor-

dringingsweerstand (RET), waarbij een 

lagere waarde op een hoger ademend ver-

mogen (penetratie) duidt, of anders de 

penetratiewaarde (MVTR). In dit laatste 

geval is de regel dan: hoe hoger, hoe beter. 

Een voering die vocht opneemt leidt bij 

beide methoden echter tot slechtere waar-

den, maar in de praktijk profiteert het 

totale comfort er wel van. In deze test 

wordt hier rekening mee gehouden.  

Constructie medebepalend
Ook de constructie van een jas heeft 

invloed op de regen-/waterbestendigheid en 

het ademend vermogen. De productie van 

een regenjack vereist een hoge mate van 

precisie. Alle buitenste naden worden afge-

dicht met tape, wat meestal van binnenuit 

wordt gedaan. Hierbij is de regel: hoe min-

der tape, hoe minder er kan losraken, maar 

ook hoe meer ademende stof, dus hoe 

beter. Daarom wordt in de tests de totale 

getapete oppervlakte van elke jas vermeld. 

Ritsen moeten zo worden aangebracht dat 

ze beschermd zijn tegen vocht of ruim wor-

den afgedekt. De binnenkant van de man-

chetten en zoom mogen geen vocht opne-

men. 

Daarnaast vereist de constructie van de 

capuchon de nodige knowhow opdat er 

geen water langs de wangen en kraag het 

  220 liter water uit de power shower om een fikse regenbui na te bootsen.

jack binnen druppelt. Goede modellen 

hebben een verstevigd vizier en sluiten 

nauw op de wangen en kin aan. Hetgeen 

overigens ook voorkomt dat een koude 

wind je om de oren fluit.

Gebruiksdoel
Let op de aanschaf van een regen jas ook 

op het design. Ga je met een rugzak op pad 

of draag je soms een klim- of klettersteig-

gordel, kies dan een jas met hogerge-

plaatste zakken zodat ze altijd bereikbaar 

blijven. En misschien wil je meer dan twee 

zakken, voor je muts, handschoenen en nog 

andere spulletjes. Zelfs de grootte is gedeel-

telijk een kwestie van persoonlijke voor-

keur, maar denk eraan dat je soms nog een 

fleecetrui onder je jas moet kunnen dragen. 
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MEGA DUURZAME  
KLASSIEKER
Sinds de introductie in 1998 won 

elke nieuwe versie van de Alpha SV 

een outdoortest. De negende 

generatie moet in deze test de eer 

echter aan een collega laten. Het 

model zet nog wel de norm qua 

levensduur, maar het Gore Most 

Rugged-laminaat kent niet het 

ademend vermogen waar de 

voorgangers prat op konden gaan. 

De praktische items alsmede het 

praktische design overtuigen nog 

steeds. De bescherming tegen de 

verschillende weersomstandig-

heden is zoals altijd: zeer goed.

ROBUUST ALLROUND  
TALENT
Het zeer effectieve Gore-Tex Pro

Most Breathable-laminaat is 

verwerkt in het Barzona-jack. 

Daarnaast zijn zeer lange ventilatie-

ritsen aangebracht voor extra 

ventilatie. De capuchon zit erg 

comfortabel; met name door de 

met fleece gevoerde rits waarmee 

de capuchon kan worden 

afgesteld. Vijf zakken bieden 

voldoende opbergruimte.  

De Barzona zorgt ook voor een 

uitstekende bescherming tegen 

wind en regen. Extra lof verdient dit 

jack vanwege de simpele maar 

doelmatige uitvoering en bediening.

VEELZIJDIGE ECOPIONIER
Op het moment dat de Keb Eco-

Shell in 2015 op de markt kwam, 

bewees Fjällräven dat recyclebare, 

milieuvriendelijk geïmpregneerde 

polyesterlaminaten prima geschikt 

zijn voor hoge prestaties in jacks. 

En dat geldt nog steeds. De actuele 

versie straalt met kenmerken als 

comfort, goede bescherming tegen 

weersinvloeden en eenvoudige, 

gemakkelijke bediening en 

praktische features. De binnenkant 

neemt vocht op, wat positief is 

voor het ademend vermogen. 

Alleen de ventilatieritsen zouden 

langer kunnen zijn.

VEDERLICHT REGENJACK
Haglöfs maakte twintig jaar 

geleden minimalistische, ultralichte 

regenjacks tot een algemeen 

fenomeen. De weersbestendige 

L.I.M Breathe laat zien wat er 

sindsdien qua ontwikkeling 

allemaal is gebeurd. Het extreem 

ademende Gore-Tex Shakedry-

materiaal kent geen specifieke 

buitenstof. Daardoor ligt de 

membraan stof aan de buitenkant. 

Deze stof kan niet absorberen, wat 

positief uitwerkt op het ademend 

vermogen. Aan de binnenkant zit 

een comfortabele voering. Deze 

laag zorgt voor versterking van het 

totaal en zo ontstaat ook weinig 

vocht (condens).

PRIJS € 800 
MATERIAAL GTX Pro Most Rugged 
(3-laags)
GEWICHT/PAKVOLUME 510 gr / 1,9 l
ITEMS
2 buiten-/binnenzakken, mouwzakken, 
ventilatieritsen (39 cm), capuchon helm-
compatibel, kort aan de voorkant, aan de 
achterkant langer. Oppervlakte met 
tapes: 0,14 m²
WEERBESCHERMING
Jas/zakken: strak, nauwsluitend, 
minimale absorptie. Super 
windbescherming.
DRAAGCOMFORT
Maakt elke beweging mee, maar 
materieel ritselt. Comfortabele 
capuchon. Ook met dikke handschoenen 
aan goed op- en af te zetten. 

CONCLUSIE 
Onovertroffen robuust en tegelijkertijd 
naar verhouding licht van gewicht. De 
Arc'teryx Alfa is een werkezel: 
voorbereid op de grootste uitdagingen 
en dat rechtvaardigt de (hogere) prijs.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 500 
MATERIAAL GTX Pro Most Breathable 
(3-laags)
GEWICHT/PAKVOLUME 485 gr / 1,7 l
ITEMS 
2 buitenzakken:, 3 binnen, ventilatieritsen 
(32 cm), helm-compatibele capuchon, 
2-wegritssluiting, nauwsluitend, kort aan 
de voorkant, langer aan de achterkant. 
Tapeoppervlakte: 0,16 m²
WEERBESCHERMING
Jas/zakken: strak, nauwsluitend, 
eersteklas. Windbescherming door 
capuchon en kraag.
DRAAGCOMFORT
Grote bewegingsvrijheid, vrij zacht, zeer 
comfortabel, capuchon makkelijk in 
gebruik. 

CONCLUSIE 
Geen enkel ander model in deze test 
verenigt bescherming tegen 
weersinvloeden, duurzaamheid en 
comfort beter. Die combinatie maakte 
Black Yak Barzona tot winnaar in deze 
test.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 500 
MATERIAAL GTX Pro Most Breathable 
(3-laags)
GEWICHT/PAKVOLUME 485 gr / 1,7 l
ITEMS 
2 buitenzakken:, 3 binnen, ventilatieritsen 
(32 cm), helm-compatibele capuchon, 
2-wegritssluiting, nauwsluitend, kort aan 
de voorkant, langer aan de achterkant. 
Tapeoppervlakte: 0,16 m²
WEERBESCHERMING
Jas/zakken: strak, nauwsluitend, 
eersteklas. Windbescherming door 
capuchon en kraag.
DRAAGCOMFORT
Grote bewegingsvrijheid, vrij zacht, zeer 
comfortabel, capuchon makkelijk in 
gebruik. 

CONCLUSIE 
Geen enkel ander model in deze test 
verenigt bescherming tegen 
weersinvloeden, duurzaamheid en 
comfort beter. Die combinatie maakte 
Black Yak Barzona tot winnaar in deze 
test.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 380
MATERIAAL Gore-Tex Shakedry 
(2,5-laags)
GEWICHT/PAKVOLUME 225 gr / 0,8 l
ITEMS
2 ruime zakken, elastische manchetten/-
zoom, capuchon met elastisch koord, 
nauwsluitend en vrij kort qua snit. 
Tapeoppervlakte: 0,08 m²
WEERBESCHERMING
Lekvrij en water rolt permanent van het 
jack af; klein, zacht vizier in capuchon.
DRAAGCOMFORT
Alsof je überhaupt geen jack aan hebt. 
De niet-verstelbare capuchon zit prima 
op zijn plaats. Ietwat stugge ritssluiting 
aan de voorkant.

CONCLUSIE 
De gedroomde ‘regenhoes’ voor 
iedereen die van ultralicht houdt. Vraagt 
om gedisciplineerd gebruik en een stevig 
gevulde beurs wat betreft de aankoop.

OORDEEL  ZEER GOED

ARC’TERYX  
ALPHA SV 

BLACK YAK  
BARZONA JACKET 

FJÄLLRÄVEN  
KEB ECO-SHELL JACKET

HAGLÖFS L.I.M BREATHE 

GTX SHAKEDRY 

SPECIAL NAJAARSTEST

TIP

62 Wandelmagazine 3-2021

2021WM03_2021_V01.indd   62 02-09-21   16:26



MEGA DUURZAME  
KLASSIEKER
De prijs van de Montane Meteor is 

uiterst scherp, 130 euro. Ondanks 

de scherpe prijs biedt het jack toch 

zeer relevante eigenschappen zoals 

een volledig verstelbare capuchon 

en ruime, met mesh gevoerde (voor 

ventilatie) binnenzakken. Het jack is 

zeker ook geschikt voor de 

wandelaar die met een rugzak 

onderweg is. Door de (korte) 

ventilatieritsen krijgt het jack, qua 

ademend vermogen een 

voldoende. De Meteor schrikt niet 

terug voor wolkbreuken. Voor 

langdurig aanhoudende regen is de 

Meteor minder geschikt.

SPORTIEVE HEMEL-
BESTORMER
De Salewa Lagorai behoort tot 

categorie lichte bergsportjassen. 

Een categorie die alleen door de 

ontwikkeling van steeds dunner, 

ademend drielaags laminaat zoals 

Gore-Tex Active is ontstaan. De 

Lagorai weegt slechts 210 gram, 

heeft een minimaal pakvolume en 

de uitrusting is voor de klimsport 

geoptimaliseerd. De niet-

verstelbare capuchon zonder vizier 

past prima onder de (klim-)helm. 

Een ander belangrijk positief 

kenmerk: nauwsluitende snit.

VEELZIJDIGE KLIMAAT-
PROFESSIONAL
Schöffel rekent bij de nieuwe 

Rothorn op Dermizax NX, 

momenteel een van de best 

presterende drielaags-laminaten 

op de markt. Het jack is zelfs 

geschikt voor de meest 

inspannende tochten dankzij een 

uitstekend ademend vermogen en 

langere ventilatieritsen. Deze 

klemmen overigens wel enigszins. 

De weersbescherming is zeer goed 

en de bediening van ritsen en 

koorden werkt prima met 

uitzondering van een enigszins 

omslachtige afstelling van de 

capuchon.

WEERGEVOELIG  
COMFORTTYPE
Zo zacht als de North Face Tente 

aanvoelt,   voelt geen ander 

drielaags jack in deze test.  

Er is weinig geritsel en ook het 

ademend vermogen van het 

Futurelight-laminaat is zodanig 

krachtig dat de jas wel op een 

winddichte softshell lijkt. Jammer 

genoeg lekt het materiaal tijdens 

de test al na twee wasbeurten.  

De testers werden in een lichte 

regenbui al nat. De waterkolom ligt 

onder de 2.000 millimeter en dat is 

veel en veel te weinig.

PRIJS € 130 
MATERIAAL Pertex Shield (2,5-laags)
GEWICHT/PAKVOLUME 330 gr / 0,8 l
ITEMS 
2 ruime zakken met meshvoering, 
ventilatieritsen (19 cm), nauwsluitend en 
kort design. Tapeoppervlakte: 0,15 m².
WEERBESCHERMING
Waterdicht, de voering van de zakken 
zuigt zich vol bij langdurige zware regen. 
Goed: capuchon/kraag.
DRAAGCOMFORT
Veel bewegingsvrijheid, ritselt wat, 
comfortabele capuchon. Binnenkant 
voelt een beetje aan als rubber.

CONCLUSIE 
Zoek je een functioneel, niet al te duur 
regenjack voor wandeltochten in de 
zomer, dat meestal in de rugzak zit en 
alleen in geval van nood wordt gebruikt? 
Hier is de kandidaat!

OORDEEL  GOED

PRIJS € 320
MATERIAAL Gore-Tex Active (3-laags)
GEWICHT/PAKVOLUME 210 gr / 0,7 l
ITEMS  
2 ruime borstzakken, elastische 
manchetten, niet verstelbare capuchon 
die compatibel is met een helm, 
nauwsluitend om het lichaam en vrij 
kort van snit. Tapeoppervlakte: 0,13 m²
WEERBESCHERMING
Dichte jas met hoge kraag. De capuchon 
heeft geen klep. 
DRAAGCOMFORT
Beweegt goed en veel met je mee; de 
capuchon echter maar beperkt. Ritselt 
nauwelijks. Ritsen en koorden lopen en 
werken zeer soepel. 

CONCLUSIE 
Voor iedereen die van bergsport 
(klimmen/kletteren) houdt en hierbij 
uptempo nastreeft is de Salewa Lagorai 
een topkandidaat.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 350
MATERIAAL Dermizax NX (3-laags)
GEWICHT/PAKVOLUME 365 gr / 1,3 l
ITEMS 
2 zeer ruime borstzakken, ventilatieritsen 
(37 cm), capuchon compatibel met helm, 
2-weg ritssluiting, nauwsluitend, nogal 
kort qua snit. Tapeoppervlakte: 0,18 m²
WEERBESCHERMING
Strak gesneden, capuchon absorbeert 
licht. Capuchon en kraag beschermen 
zeer goed tegen wind.
DRAAGCOMFORT
Soepel, weinig ruis, knelt niet, maar je 
voelt de ventilatieritsen. Comfortabel, 
capuchon ietwat onhandig in gebruik.

CONCLUSIE 
Met de nieuwe 3L Jacket Rothorn biedt 
Schöffel een relatief goedkope, 
lichtgewicht alleskunner met een goede 
weersbescherming en ademend 
vermogen.

OORDEEL  ZEER GOED

PRIJS € 340 
MATERIAAL Futurelight (3-laags)
GEWICHT / VERPAKKING GROOT 
350 gr / 1,4 l
ITEMS 
2 zeer grote zakken, één met een klein 
binnenvak, nauwsluitende, vrij korte snit. 
Recyclebare materialen. 
Tapeoppervlakte: 0,14 m²
WEERBESCHERMING
Capuchon en kragen sluiten goed. 
Materiaal lekt na twee wasbeurten.
DRAAGCOMFORT
Comfortabel. Veel bewegingsvrijheid; 
geen ruis. De ritssluiting loopt stroef.

CONCLUSIE 
Super comfortabel, extreem goed 
ademend vermogen en functioneel 
goed uitgerust: The North Face Tente 
zou een hit zijn geweest als het 
materiaal niet zou lekken. 

OORDEEL  VOLDOENDE

MONTANE  
METEOR JACKET

SALEWA LAGORAI  

GORE-TEX ACTIVE JACKET 
SCHÖFFEL  
3L JACKET ROTHORN

THE NORTH FACE  
TENTE FUTURELIGHT
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Onbezorgd op vakantie, 
zonder al te ver te reizen. 
Met een maximum aan frisse 
buitenlucht, aantrekkelijke 
en bijzondere natuur, volop 
sportieve uitdagingen, lekker 
eten, gastvrijheid, rust en 
heel veel ruimte. Dat is een 
handjevol redenen om naar 
Oostenrijk te gaan, het land van 
bergen, meren, alpenweides, 
met zijn eigen sfeer en cultuur. 
Vijf redenen om Oostenrijk 
(opnieuw) bovenaan je lijst met 
vakantieplannen te zetten.

TEKST PAUL VAN BODENGRAVEN

   Zonsopgang bij Gjaid Alm,  
Obertraun. Österreich Werbung/
thecreatingclick.com

   De bergen roepen.  
Foto: Innsbruck Tourismus/ 
Christian VorhoferD

rukke agenda, afspra-

ken vullen je dag. In de 

file naar huis of op de 

fiets door de drukke 

binnenstad naar je 

werk. Tijd om even 

stoom af te blazen! Ik heb er regelmatig last 

van en dan zit er maar een ding op: naar 

buiten! En dan liefst naar een omgeving 

met een minimale hoeveelheid dagelijkse 

prikkels en een maximale dosis natuur-

pracht. Met andere indrukken, geuren, 

kleuren en smaken. Ik zoek mijn heil in de 

bergen van Oostenrijk. 

Het is de tegenstelling met ons drukke, 

vlakke landje die me elke keer weer die 

kant op trekt. De rust, ruimte, schone 

lucht, eindeloze landschappen waar ik 

doorheen kan dwalen zonder drukte. 

Ongerepte natuur, imponerende berghel-

lingen en eindeloze uitzichten zonder enig 

teken van menselijk ingrijpen aan de hori-

zon. Een andere wereld, waarin stress en 

drukte even heel ver weg zijn en ik mijn 

hoofd in dienst stel van de lichamelijke 

inspanning die ik moet leveren om dit 

landschap te voet te ‘bedwingen’. Dat is 

voor mij wandelen in bergen: thuiskomen, 

dichterbij mezelf. De herfstvakantie komt 

er alweer aan, ‘the mountains are calling’!

Oostenrijk

De roep van

de bergen 

Inspiratie van onze partner
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Frisse start 
Waar ik moeite heb om thuis de dwingende 

toon van de wekker te volgen, spring ik hier 

om vijf uur uit bed. Want ik wil het mooiste 

moment van de dag meemaken: de zons-

opgang boven op de berg. Een goede voor-

bereiding is het halve werk, dus mijn 

accommodatie heb ik niet al te ver onder 

de top gezocht. Uurtje lopen en dan ben ik 

net op tijd om de eerste zonnestralen van 

deze nieuwe ochtend te zien. Een beter 

begin van de dag is er niet.

Een lichtstraal die over de helling kruipt, 

alsof hij voorzichtig over de rand gluurt 

voordat hij helemaal boven de horizon 

klimt. Aftastend, voorzichtig de helling 

kleurend. Per minuut wordt het licht witter 

en de straling warmer. Een nieuwe dag, een 

nieuw avontuur. Hier te zitten en getuige te 

zijn van die cyclus die zich dag in, dag uit 

herhaalt, maakt me gelukkig. Getuige te 

zijn van iets alledaagse dat tegelijk ook 

weer heel bijzonder is. Welkom nieuwe dag!

Oude en nieuwe vrienden 
Niks leuker dan met je hond de bergen in. 

Vroeger, toen ik met ouders en broer de 

zomervakantie in Oostenrijk doorbracht, 

ging huisgenoot Kees, een kruising tussen 

een herder en een labrador, altijd mee. Het 

plezier waarmee hij de hellingen bedwong 

was altijd een aansporing om achter hem 

aan omhoog te hollen. Het maakt nog altijd 

deel uit van mijn beste herinneringen.

Dieren maken het leven gewoon leuker.  

Of je nu geniet van wilde dieren als de 

  Marmotten op de Großglockner.  
Foto: Österreich Werbung/Peter Maier
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Inspiratie van onze partner

alpenmarmot en de gems of op een paard 

door de alpenweiden rijdt, het is steeds een 

bijzondere ervaring om een dier te observe-

ren en contact te maken. Leuk voor kinde-

ren én volwassenen. De positieve uitwer-

king van dieren op menselijk gedrag raakt 

inmiddels steeds meer bekend. Mensen 

worden zachter, zorgzamer en stellen zich 

meer open. De heilzame werking van dier-

lijk gezelschap wordt ook ingezet in de 

ouderenzorg. Maar waarom zou je wachten 

tot je oude dag om een boerderij te bezoe-

ken en met een geit te knuffelen?

Gelukkig gezond
Dat je lichaam ook gebaat is bij meer bewe-

gen, weten we allemaal. Zeker voor mensen 

die veel zittend werk doen, achter een 

beeldscherm, is een actieve vakantie een 

welkome afwisseling, goed voor lijf, leden 

… én geest. 

Want bewegen is niet alleen gezond, je 

wordt er ook gelukkig van. Lichaamsbewe-

ging bevordert de aanmaak van neuro-

transmitters als dopamine, serotonine en 

endorfine. Van endorfine is bekend dat het 

snel werkt als anti-stress hormoon. Het kan 

al binnen een minuut een stressreactie neu-

traliseren. Dopamine is deels verantwoor-

delijk voor ons geluksgevoel en door te 

bewegen maken we dat aan en slaan er 

meer van op. Niet voor niets maken bewe-

gen en sporten steeds vaker onderdeel uit 

van de behandeling van psychische klach-

ten als burn-out, stress en depressie. En 

wat maakt nu nog gelukkiger dan te bewe-

gen en gezond bezig te zijn in de mooiste 

omgeving, op de hoogste toppen van 

Europa? Oostenrijk is gewoon gelukkig-

makend gezond!

Weg met de coronakilo’s 
De afgelopen anderhalf jaar waren in meer-

dere opzichten zwaar en uitdagend. De 

coronapandemie heeft veel verdriet, onrust 

en ongemak veroorzaakt. Een van die onge-

makken draag je misschien wel elke dag 

met je mee: de coronakilo’s. Sportscholen 

gesloten, minder mogelijkheden om je 

favoriete teamsport te doen, geen maatjes 

  Gezond voor groot en klein.  
FlachauTourismus/Markus Berger

om mee te trainen… Het kwam aan op dis-

cipline, om zelf te blijven bewegen en om 

niet te bezwijken voor de pakken koekjes 

en zakken chips in de keukenkast.

Een actieve, uitdagende vakantie is een uit-

stekende manier om al die coronakilo’s weg 

te krijgen/houden. Gezonde buitenlucht, 

ontspannende inspanning én calorieën ver-

branden, wat wil een mens nog meer? In 

Oostenrijk is dat prima te combineren, 

door er regelmatig te voet op uit te trekken. 

Een klein risico: de regionale keukens zijn 

zo lekker, dat je gemakkelijk de verbrande 

calorieën er weer aan eet. Geniet, maar doe 

dat met mate!

Verleg je grenzen  
De bergen zijn leuk en soms spannend.  

En als het te spannend wordt, omdat je zo 

hoog of zo ver nog niet gegaan bent, ga je 

op stap met een berggids. Of omdat je 

 Verleg je grenzen. Foto: Jonathan Vandevoorde 

  Onderweg, gezond voor lijf en geest. 
Foto: Jonathan Vandevoorde
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gewoon meer wil weten van de natuur en 

de bergen om je heen, dan kan een 

berggids je alles vertellen! Een 

gediplomeerde, deskundige gids kent het 

gebied op zijn of haar duimpje. En kan 

precies inschatten wat verstandig is en wat 

niet. 

Magdalena Habernig is berggids in Oos-

tenrijk en was als kind al ‘besmet’ met het 

bergenvirus. “Als dertienjarige werd ik lid 

van de alpenvereniging en als tiener deed ik 

mee aan de bergweek voor kinderen en jon-

geren. Zo werd een liefde voor de bergen 

geboren, die nooit meer zou ophouden.” 

Voor Magdalena bleef het lange tijd een 

kinderdroom om zelf als berggids aan de 

slag te gaan. In 2010 zette ze haar droom 

om in daad en volgde de opleiding tot 

berggids. 

Werken als berggids is niet alleen 

verantwoordelijk werk, er komt ook een 

belangrijk sociaal aspect bij kijken. “Goed 

contact met de deelnemers is belangrijk, 

zodat je als berggids goed kunt inschatten 

wat iemands fysieke en psychische (on)

mogelijkheden zijn. Want veiligheid en 

gezondheid van de deelnemers staat altijd 

voorop.” Daarnaast heeft ze een taak als 

‘dromenvervuller’; voor veel mensen is een 

tocht door de bergen een lang gekoesterde 

wens, een ‘once in a life time’-ervaring. 

“Als berggids help je mensen een unieke 

ervaring beleven, iets waar ze soms al jaren 

naar uitkijken”, aldus Magdalena 

Habernig. “Mooier werk bestaat toch 

niet?”  

MEER WETEN?  
Ga naar www.austria.info/actief

  Magdalena Habernig in haar element. 
Foto: Magdalena Habernig 
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Frankrijk

Ballons des Vosges

De vlammende kleuren 
van de  

 

 De hellingen van de Kastelberg kleuren rood-bruin.

V
er reizen is het niet: na ruim vijf-

honderd kilometer (gerekend vanaf 

het midden van ons land) ben je al in 

het Parc Régional des Ballons des 

Vosges. Het natuurpark is ruim 3000 

vierkante kilometer groot en omvat 

een groot deel van de zuidelijke Vogezen, waar je ook 

de hoogste toppen vindt. De Grand Ballon met zijn 

1424 hoogtemeters is de hoogste top. Maar ook  

Le Hohneck (1363 m) en de Ballon d’Alsace (1247 m) 

reiken tot boven de boomgrens. De bergweides –  

les chaumes – zijn prachtige gebieden om doorheen te 

struinen en te genieten van vergezichten. Op heldere 

dagen kun je zelfs de besneeuwde toppen van de Zwit-

serse Alpen zien liggen.

Rood-bruin
Diezelfde bergweides zijn al aardig verkleurd als we na 

een lange aanloop vanaf de Col de la Schlucht aanko-

men op het Gazon du Faing. We hebben dan al bijna 

negen kilometer achter de rug, langs vier kleine stuw-

meertjes. Die dragen toepasselijke namen: Lac Vert 

Geen mooier seizoen om de Vogezen 
te bezoeken dan aan het begin van 
de herfst. De bomen en struiken 
verkleuren van donkergroen tot 
lichtgeel en dieprood. De bessen 
rijpen, de paddenstoelen schieten uit 
de grond en de bergweides boven de 
boomgrens verkleuren mee met de 
laagstaande zon. 

TEKST PAUL VAN BODENGRAVEN
FOTO’S MARCO BARTEN

Vogezen
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(groen), Lac Noir (zwart), Lac Blanc (wit) 

en Lac des Truites (geen kleur, maar forel-

len). Met het nodige klimmen en dalen 

lopen we van meer naar meer. Heel veel 

kleurverschil zien we niet, maar mooi is het 

wel.

Vanaf het Lac Noir gaat de route stevig 

bergopwaarts. Bovenaan worden we opge-

wacht door een groot bruin paard met 

blonde manen. Hij ziet er woest uit, maar is 

uitermate kalm en komt zelfs voorzichtig 

snuffelen of we wellicht iets eetbaars bij 

ons hebben. Maar aangezien er op de berg-

weides volop grassen en kruiden groeien én 

omdat we nog ruim vijf kilometer te gaan 

hebben, houd ik mijn laatste appel toch 

mooi voor mezelf.

De vegetatie verkleurt onder invloed van 

het seizoen. De nachten zijn hier alweer 

frisjes eind september en het groen heeft 

plaatsgemaakt voor geel gras en roodbruine 

struikjes. Als een tapijt van herfstkleuren 

strekt de bergweide zich voor ons uit. Dat 

tapijt mogen we dan ook nog eens ruim 

een uur volgen, terug naar ons startpunt. 

De dalende zon zet alles in een zacht warm 

licht en werpt lange schaduwen.

Geel-oranje
De kuitspieren zijn gisteren aardig aan-

gesproken, dus gunnen we onszelf een 

dagje rust, althans dat is het plan. Vanaf het 

Lac de Longemer, een groot meer zo’n 

zeven kilometer buiten Gérardmer gelegen, 

willen we lopend naar het kleine Lac de 

Lispach. Dat was ooit een stuwmeertje, 

maar is nu een natuurgebied dat langzaam 

dichtgroeit door veenvorming. Easy loopje, 

denken we … 

Kleine kink in de kabel is het feit dat we 

vanaf het Lac de Longemer eerst een berg-

rug over moeten om bij het hooggelegen 

stuwmeertje te komen. Dat blijkt een forse 

klim te zijn langs een min of meer weg-

gespoeld pad. Het kost ons veel tijd, zweet 

en een paar verwensingen om boven te 

komen.

Gelukkig blijkt het de moeite waard, want 

het meertje is een plaatje om te zien. We 

dalen af naar de oever en vergapen ons aan 

de geel verkleurende veenplakken. Met een 

decor van trossen lijsterbessen die hier 

overvloedig langs de waterkant groeien, is 

dit een waar kleurspektakel, waar ook de 

strakblauwe lucht en het donkere, bijna 

zwarte water aan bijdragen.

Als een tapijt van herfstkleuren strekt 
de bergweide zich voor ons uit

  Lac de Lispach, met drijvend veen.

  De lijsterbessen kleuren diep-oranje.
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Frankrijk

Het meertje blijkt een trekker. We treffen 

meerdere wandelaars tijdens onze twee 

kilometer lange wandeling die eromheen 

voert. Aan de andere kant ligt namelijk een 

asfaltweg, parkeerplaats en café, startpunt 

van het wintersportgebied aan de overkant 

van de weg. Lac de Lispach is dus ook een 

geschikte plek voor wie een minder uitda-

gende wandeling zoekt. Wij keren weer 

terug naar ‘onze’ helling en dalen klaute-

rend af naar het grote meer, op zoek naar 

een plek om het water in te duiken.

Bruin-groen
Naar de Vogezen kom je voor het betere 

klimwerk. Sommige mensen doorkruisen 

het gebergte via de GR5, onderdeel van het 

langeafstandspad tussen Hoek van Holland 

en Nice en ook een populaire route onder 

Santiago-gangers. De GR5 doet zo’n beetje 

alle toppen van de Vogezen aan en wij 

besluiten een stuk ervan te verkennen bij 

Le Hohneck, de op een na hoogste berg. 

Voor de verandering kiezen we voor ‘de 

pijn aan het eind’ en starten net onder de 

top van de berg op de Col du Wormspel, 

het zadel tussen Le Hohneck en de Kastel-

berg. Bijkomend voordeel: vanaf dit zadel 

staar je gelijk in de gapende diepte waar 

ergens de Lac de Fischboedle en Lac de 

Schiessrothried, twee stuwmeertjes, liggen. 

Nu nog onzichtbaar, want hier zijn we 

opnieuw boven de boomgrens en de meren 

gaan schuil achter de bossen die lager op 

de helling groeien.

We volgen vooralsnog een smal pad dat 

min of meer op gelijke hoogte langs de hel-

ling van de Kastelberg loopt. Het is genie-

ten van het weidse uitzicht en de rood-

bruine tinten die de bessenstruikjes hebben 

aangenomen. We zien een paar koeien 

rondscharrelen die met ferme happen de 

begroeiing van de helling trekken. Zij leve-

ren de melk waarmee de lokale kaas 

gemaakt wordt, de fromage des chaumes 
(niet te verwarren met de Chaumes-kaas 

uit de Pyreneeën). De kruiden die de 

koeien hier binnenkrijgen zorgen voor de 

pittige smaak van de zachte kazen.

Na een pauze bij de Auberge du Kastel-

berg, waar de bosbessentaart onweerstaan-

baar naar ons lonkt, dalen we af in het 

groene gat. Al na een paar honderd meter 

stappen we tussen de eerste bomen. 

Onderweg verkleuren de bladeren van de 

hoogste loofbomen van geel en rood naar 

donkergroen. Die laatste kleur vinden we 

aan de oevers van beide meertjes, die zor-

gen voor voldoende vocht om de bomen 

langer in hun zomertooi te houden, zolang 

het warm genoeg blijft in het dal.

  De weg terug naar 
de top van Le 
Hohnek biedt 
prachtige uitzichten.

Goudgeel
We zijn dan inmiddels wel 530 meter 

gedaald en die moeten ook weer omhoog 

afgelegd worden om terug te komen op Le 

Hohneck. Hier haken we aan op de GR5 

en beginnen aan de klim. We zijn nog maar 

een kwartiertje op weg als de eerste met 

zware rugzak bepakte wandelaars ons tege-

moet komen. Maar ook vrolijke kinderen 

die naar beneden huppelen, een moeder op 

teenslippers, mensen met hun hond en jon-

gens met flesjes bier. Allemaal bergafwaarts 

dus, en wij vermaken ons met het idee dat 

ook zij eens weer naar boven zullen moe-

ten.

Tijdens de klim neemt de wereld om ons 

heen opnieuw een andere kleur aan. De 

bomen worden schaarser en de steeds lager 

staande zon geeft die warme geelgouden 

gloed aan de hellingen die je alleen in het 

najaar ziet. Na ruim anderhalf uur lopen 

bereiken we weer Le Hohneck. Nog een 

goede tien minuten en dan zijn we terug bij 

ons startpunt op de Col du Wormspel. 

Opnieuw is het hier genieten van oneindig 

weids zicht en een landschap dat zonder 

twijfel tot het mooiste van Noord-Frankrijk 

gerekend mag worden. 

Wij vermaken ons met het idee dat ook zij 
eens weer naar boven zullen moeten
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 Tussenmuurtje van gestapelde stenen omhoog.

 De waterval die het Lac d’Alfeld vult.

 

WANDELWIJZER

De Vogezen liggen in het noordoosten van Frankrijk. De beste 
wandeltijd is vanaf eind april tot eind oktober. Dan is de Route des 
Crêtes (de weg langs de toppen van het gebergte) open voor verkeer, 
mits er (nog) geen sneeuw (meer) ligt. 

Slapen
Accommodaties zijn er in allerlei prijsklassen en smaken, van camping 

tot B&B, huisjes en hotels.  

Wij verbleven in Bois de Champ: www.indevogezen.com

Wandelen
De beschreven routes zijn rondwandelingen die gebruikmaken van 

gemarkeerde paden die worden onderhouden door de Club Vosgien.  

Ze zijn afkomstig uit de gids Wandelen in de Vogezen (inclusief vier 

wandelingen in de Elzas), uitgeverij One Day Walks, ISBN 9789078194378, 

€ 15,95 (www.wandelendevogezen.nl).

Meer weten?
www.massif-des-vosges.com/nl/

BALLON D’ALSACE: IN 20 MINUTEN  
OF IN 2 UUR NAAR DE TOP?
De Ballon d’Alsace is met 1247 meter de hoogste top aan de 

zuidkant van de Vogezen. Wij liepen vanaf het 650 meter lager 

gelegen stuwmeertje Lac d’Alfeld omhoog. Vanuit het diep-

groene, donkere bos wandel je eerst omhoog langs de waterval. 

Boven de boomgrens aangekomen is de weidsheid van het 

landschap overweldigend. In september kleuren de struikjes 

rood, de koeien eten het gele gras ertussen vandaan.

We troffen hier heel wat andere wandelaars, sommige op 

bergschoenen, maar ook velen op gympen en met kinderwa-

gens (!). Want de top blijkt ook toegankelijk met de auto: de 

Route des Crêtes slingert bijna over het hoogste punt. Je vindt er 

twee restaurants, een souvenirwinkeltje, een beeld van Jeanne 

d’Arc (afkomstig uit het departement) en een groot Mariabeeld.

Omhoog lopen is uiteraard mooier. Maar als je een dagje easy 
wilt genieten op hoog niveau, dan rijd je met de auto naar boven 

en wandel je het rondje over de top langs de beelden en het 

uitzichtpunt. Evengoed genieten! 
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Groot-Brittannië

Schotland

Mijn eerste keer over de 

 West Highland Way  
 

Nog nooit alleen gekampeerd in 
het wild, met 18 kilo op zijn nek en 
bepaald niet in topconditie, liep 
Thomas de Schotse West Highland 
Way. Zijn wandelmaatje kon op 
het laatst niet mee, maar toch liep 
Thomas nooit alleen. En hij hield er 
een vriendin aan over.

TEKST & FOTO’S THOMAS AREVALO VALDERRAMA 
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O
p de derde dag begon 

het ’s ochtend te rege-

nen, wat eigenlijk de 

rest van de tocht niet 

meer ophield. Ik liep de 

hele dag langs het uit-

gestrekte Loch Lochmond; er leek geen 

eind aan te komen. Die dag heb ik regel-

matig met mijn doordrenkte rugzak langs 

de kant van het pad gezeten. Waar ben ik 

mee bezig?, vroeg ik me dan af. Het begon 

eigenlijk allemaal toevallig.

In de zomer van 2019 ging ik met mijn 

ouders op vakantie in Schotland. Eerst 

twee weken rondrijden. Daarna zou ik in 

mijn eentje nog twee weken verder trekken. 

Omdat ik vrienden heb in Londen, leek het 

me leuk om die op de terugweg te bezoe-

ken. “Nee, ik kom naar boven!”, stelde een 

van hen voor. “Ik wil al heel lang een wan-

deling maken in Schotland.” Dus we zou-

den samen op pad gaan. En na afloop 

natuurlijk naar Londen. Ik had geen idee 

wat of waar, maar het leek me leuk, dus 

nam ik naast mijn normale bagage ook 

spullen mee om wild te kunnen kamperen. 

In Schotland besloten we dat we de West 

Highland Way zouden gaan lopen. Een 

wandeling van 154 kilometer die je in zes 

tot acht dagen kan afleggen. Het schijnt dat 

er mensen zijn die het in één dag doen. 

Vlak voor vertrek haakte mijn vriend af, 

omdat hij geen vrij kon krijgen. Wat te 

doen? Ik besloot dan maar alleen te gaan, 

want ik had die kampeerspullen niet voor 

niets meegezeuld. 

Muggennetje
Dus daar stond ik opeens alleen in Glas-

gow. Mijn vriend wist wat en waar de West 

Highland Way was, ik niet. In mijn hostel 

vertelden ze mij waar het langeafstandspad 

precies begon. “Nee, niet hier maar in  

Milngavie. Wel een muggennetje kopen”, 

raadden ze me aan. Midges zijn dood-

irritante, kleine mugjes die je op bepaalde 

momenten van de dag helemaal opvreten. 

Daarom een muggennetje gekocht voor om 

mijn hoofd. Toch heb ik hem maar een keer 

gebruikt. Goed insmeren met DEET bleek 

voldoende.

De volgende dag heb ik gelijk de bus 

gepakt naar Milngavie. Vanaf de bushalte 

ben ik maar gewoon begonnen met lopen. 

Ik had niet alleen wandelspullen, eten en 

drinken voor tijdens het kamperen maar 

ook spullen die ik normaal op reis altijd 

meeneem zoals dikke spijkerbroeken die 

  Een schitterend kampement met een uitzicht 
over Loch Lomond en Conic Hill.
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 Loch Lomond.

  Waterdichte schoenen zijn een aanbeveling. 
Foto: Luuk van Wingerden

heel veel regenwater opslurpen. Bepaald 

lichtgewicht was mijn rugzak niet met 18 

kilo. Vooraf had ik ook niet echt gesport of 

gewandeld dus ik was niet in topconditie. 

Maar ik ben nog jong en had gelezen dat de 

wandeling voor iedereen geschikt was, dus 

ik verwachtte dat het wel goed zou komen. 

Spannend
Die eerste dag, naar Drymen, ging moei-

zaam. Ik was eigenlijk te laat begonnen. 

Een verrekte spier, 20 kilometer en heel wat 

gestrompel later heb ik mijn tentje opge-

zet. Het was heerlijk weer maar behoorlijk 

aan het waaien. Nadat ik een plekje had 

gevonden voor mijn tentje kwam ik erachter 

dat het pal naast een dode boom stond. 

Uiteindelijk ben ik nog een stukje verder-

gelopen en vond een veel mooier plekje in 

het uiterste puntje van Garadhban Forest, 

op een open veld (minder last van de midges 
in de wind) met een fantastisch uitzicht 

over Loch Lomond en Conic Hill. De eer-

ste keer in mijn eentje wildkamperen! Ik 

vond het toch wel spannend ’s nachts, in 

het pikkedonker met allemaal gekke natuur-

geluiden om me heen. En dan toch nog je 

tentje uit moeten om te plassen. Maar ik 

heb het overleefd.  

De tweede dag liep ik 24 kilometer naar 

Rowardennan en begon ik mensen te her-

kennen. Iedereen loopt min of meer in het-

zelfde tempo en in dezelfde richting en 

gaandeweg ontstaat er een groot samenho-

righeidsgevoel waarbij mensen vaak een 

praatje met elkaar maken en een beetje op 

elkaar letten. Na die eerste dag ben ik 

eigenlijk ook niet meer alleen geweest.  

De Conic Hill opklimmend zag ik bij het 

omkijken in de verte voor het eerst het 

meisje lopen dat later mijn vriendin zou 

worden. Ik heb die dag nog geen praatje 

met haar gemaakt. Dat kon eigenlijk ook 

niet. Ze ging me als een speer voorbij, ik 

was niet de snelste met mijn zware rugzak. 

Nadat ik haar had gezien begon ik wel har-

der te lopen ...

Na afgedaald te zijn begon de tocht langs 

het Loch Lomond. Een prachtig, enorm 

meer waar je in twee dagen langs loopt. Het 

pad kan uitdagend zijn waarbij je over rots-

blokken en ladders moet. In de avond heb 

ik een duik genomen en twee Duitse jon-

gens ontmoet waarmee ik samen aan de 

oever heb gekampeerd. We maakten een 

geïmproviseerd kampvuur, waar we heerlijk 

whisky bij hebben gedronken. Zijn gewicht 

meer dan waard.

 

Wandelgroepje
Ja, dat Schotse weer. Ik heb eigenlijk ook 

alleen maar in een korte broek en shirt 

Groot-Brittannië
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gelopen, omdat alles toch al zeiknat was. 

Om mijn spullen te kunnen drogen, ben ik 

de derde avond op een camping gaan staan. 

En bijna elke camping blijkt een pub te 

hebben. Wat me in staat stelde om de 

geweldige pubcultuur van de Schotten te 

leren kennen. Een uitkomst, nu de regen 

eigenlijk ook niet meer ophield. Dus stond 

ik vanaf dat moment alleen nog maar op 

campings. Die avond heb ik, na een over-

heerlijke fish ’n chips, aan het bier mijn 

wandelmaatje Luuk leren kennen, ook een 

Nederlander. Die mij er op de momenten 

dat ik het niet meer helemaal zag zitten 

doorheen heeft gesleept. Ik ben er toen 

trouwens ook achter gekomen dat het 

mogelijk is om je bagage van camping naar 

camping te laten brengen, wat een uitkomst 

zou kunnen zijn, maar na drie dagen vond 

ik dat ik al te ver was gekomen om dit nog 

te doen.

De daaropvolgende dagen is ons wandel-

groepje verder gegroeid en heb ik ook dat 

meisje van Conic Hill beter leren kennen. 

Overdag bikkelden we door de prachtige 

Highlands in de regen over heuvels en ber-

gen. Het mooiste stuk vond ik de Glen 

Coe-vallei met de bergen aan weerszijden 

als je die vanaf Kingshouse inloopt. Uitein-

delijk moesten we ook een van die bergen 

over, een kronkelende klim, Devil’s Stair-

case genaamd. Er is trouwens ook gin met 

dezelfde naam die in de buurt gebrouwen 

wordt. Ik vond het vrij pittig met mijn rug-

zak, dus mijn wandelmaatjes gingen me zo 

voorbij. En boven aangekomen hadden we 

prachtig uitzicht over de Glen Coe-vallei en 

Kinlochleven. 

 Droog. Foto: Luuk van Wingerden  Regenboog.

Fort William
En wat is er mooier dan ’s avonds gezellig 

met zijn allen kapot de pub in te kruipen.  

Ik heb me zelfs nog aan de haggis gewaagd. 

Een traditioneel Schots gerecht waarbij de 

longen, de lever en het hart van een schaap 

met ui, havermout en kruiden in een 

schapen maag gekookt worden en geser-

veerd met neeps and tatties (koolraap en 

aard appels). Het klinkt niet aantrekkelijk en 

het idee dat je organen eet is even wennen, 

maar het is eigenlijk erg lekker. 

De locals zijn ook superaardig en begaan. 

Zo staan er langs de route regelmatig kistjes 

of tentjes met snacks en drankjes die je 

kunt kopen. Zoals bij de boer, met een 

doosje waar je wat geld in stopt. Na zeven 

dagen zijn we met een ontzettende gezellige 

groep aangekomen in de laatste etappe-

plaats, Fort William. Daar zijn we samen 

nog een laatste avondje gaan stappen. 

Het was een geweldige ervaring. Soms 

zwaar, maar ik ben blij dat ik het heb 

gedaan en zou het zeker opnieuw doen. Vol-

gende keer wel wat lichter bepakt, zonder 

de spullen die niet nodig zijn voor een der-

gelijke wandeling. En ik denk dat ik ook de 

kookspullen achter zou laten. Het scheelt 

een hoop gedoe en in de pubs is eten en 

drinken niet duur. Het zijn bovendien leuke 

plekken om mensen te leren kennen. 

En dat meisje dat me als een speer 

inhaalde? Na afloop ben ik met haar verder 

getrokken naar het mooie eiland Skye. Ook 

daar kun je heerlijk wandelen, maar dat is 

een ander verhaal. Ik wil wel verklappen dat 

ze nog steeds mijn vriendin is. 

 De Western Highland Way is een po-

pulair langeafstandspad aan de west-

kust van Schotland, ten noorden van 

Glasgow. Een route van 154 km door 

de Schotse Hooglanden langs verschil-

lende grote meren en de zee, die je in 

6 tot 8 dagen kan lopen.

Meer informatie op 

 www.westhighlandway.org 

Gids 
Walking the Western Highland Way, 

Terry Marsh, Cicerone Publishing, ISBN 

9781852848576

Kaart
Ga naar: https://bit.ly/3rOJ3em

WANDELWIJZER

Haggis met neeps  
en tatties is eigenlijk 
erg lekker 
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Inspiratie van onze adverteerder

In de zomer naar Santiago de 
Compostela wandelen is in 
meerdere opzichten een uitdaging. 
De warmte is er daar eentje 
van, die je met wat slim plannen 
gemakkelijk kunt omzeilen. 
Bijkomend voordeel: alternatieven 
als de Camino de la Costa en de 
Camino Primitivo zijn ook nog eens 
vele malen rustiger.

TEKST PAUL VAN BODENGRAVEN
FOTO’S TURISMO DE ASTURIAS

5 
5 augustus 2021: 30 graden 

op de Camino de Santiago 

Francés, zie ik op mijn tele-

foon. Wat een verschil. Zelfde 

dag: 20 graden in Otur, 

Camino de la Costa, ook op 

weg naar Santiago. Ik ben blij dat ik de 

koele variant heb gekozen. 

Ik ben mijn Camino-avontuur begonnen op 

de grens van Cantabrië en Asturië, aan de 

Spaanse noordkust. De hele route loopt van 

de Spaans-Franse grens langs de noordkust 

en gaat pas aan de westkant van Asturië 

landinwaarts. In totaal is de route 676 kilo-

meter lang, waarvoor je ruim dertig dagen 

nodig zou hebben. Dat laat de agenda niet 

toe, maar in tweeënhalve week moet ik een 

heel eind kunnen komen. En heel eerlijk 

gezegd: Santiago halen is niet eens mijn 

ultieme doel; ik wil hier gewoon genieten 

van al het moois dat de Spaanse noordkust 

te bieden heeft en wandelen alsof ik de 

enige ben die dit doet.

Bijna alleen
Dat mislukt jammerlijk, want al vanaf dag 

drie loopt er een stelletje dezelfde route, in 

min of meer dezelfde etappes die ik gepland 

heb. De route doet weliswaar regelmatig de 

bewoonde wereld aan, maar wat je per dag 

kunt/wilt doen qua afstand is toch min of 

meer hetzelfde. Gelukkig betekent dat niet 

dat ik de hele dag achter ze aan loop, of 

voor hen uit. Soms zien we elkaar bij de 

start of aan het einde van de dag. Maar 

meestal ben je al uit het zicht verdwenen 

zodra je afdaalt achter de volgende klif 

langs de kust, op weg naar de volgende 

baai.

Koele rust
En ja, die kust, die maakt deze wandeltocht 

zo afwisselend en anders. Zo groen, zo 

wijds, zo verfrissend soms door de wind. 

Niks geen stoffige wegen en vergeelde 

natuur, maar groene hellingen, zandstran-

den, zeevogels en immense rust. Niet voor 

Er leiden vele paden naar Santiago, 
de mooiste gaan  
door Asturië
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niets staat Asturië bekend als het natuur-

paradijs van Spanje. Voor mij onbegrijpelijk 

dat niet meer pelgrims deze routevariant 

kiezen. Misschien hebben veel mensen het 

idee dat ze de meest belopen route 

(Camino Francés) moeten kiezen om te 

kunnen zeggen dat ze naar Santiago zijn 

geweest. Maar deze variant is minstens zo 

fraai en zeker zo koel. Hij laat je een heel 

andere kant van Spanje zien en het wandel-

toerisme is hier heel wat rustiger. Hier geen 

prestatielopers die zo snel mogelijk het 

  Groene binnenlanden.  
Foto: Juanjo Arrojo

  Genoeg mogelijkheden om in 
te slaan voor de lunch.  
Foto: Paco Currás

  De oceaan is nooit ver weg 
op de Camino de la Costa. 
Foto: Noe Baranda

einddoel willen halen, zweverige types die 

zichzelf zoeken of net-gepensioneerden die 

op zoek zijn naar een manier om niet in het 

zwarte gat te vallen. Ik kom vrijwel geen 

andere wandelaars tegen en geniet met volle 

teugen van rust, ruimte en het Spaanse 

leven in de plaatsen waar ik overnacht. 

Wandelen is voor mij vrijheid; in je hoofd, 

maar ook in de directe omgeving. Less is 
more, en dat geldt zeker als het om hoeveel-

heden mensen gaat.

Primitivo
Een ander alternatief voor de kustroute is 

de Camino Primitivo, die ietsjes verder 

landinwaarts loopt, maar ook door Asturië 

slingert. Het voordeel van deze route is dat 

je vaker door de bossen loopt, waardoor je 

meer profiteert van de schaduw. Aan de 

kust heb je meer zeewind, dus het is qua 

klimaat om het even. De Camino Primitivo 

wordt ook wel de “oorspronkelijke camino” 

genoemd. Deze route zou Koning Alfonso 

II van Asturië – de eerste pelgrim – in 814 

gelopen hebben op zijn tocht naar wat nu 

Santiago is.

Dit gebied is een van de laatste plekken in 

West-Europa waar bruine beren leven, al 

hoef je niet direct bang te zijn die in levende 

lijve tegen te komen; daar zijn ze te schuw 

voor. Maar het zegt wel iets over de rust en 

ruimte die je hier vindt. De etappes staan 

dan ook garant voor urenlang stappen  

door de ongerepte natuur, om vervolgens  

’s avonds aan te schuiven in een Spaans 

tentje en te genieten van de lokale keuken. 

Eten kun je hier als een vorst; niet voor 

niets draagt de aankomend opvolger van de 

Spaanse troon altijd de titel Prins van Astu-

rië. Het prinsdom is een van de zeventien 

autonome regio’s van Spanje en was tijdens 

de Moorse bezetting in de middeleeuwen 

de enige christelijke regio op het Iberisch 

Schiereiland. Asturië is net even anders en 

dat merk je ook aan het landschap en de 

regionale keuken. 

Volgend jaar weer
In mijn tweeënhalve week kom ik een heel 

eind richting Santiago, maar in Abadín in 

de regio Galicië strandt mijn poging de 

tocht te voltooien. Niet wegens gebrek aan 

energie, maar ik mis de kust. Met nog zes 

dagen voor de boeg besluit ik om te keren, 

om te genieten van het leven aan het randje 

van de Atlantische Oceaan. Volgend jaar 

kom ik terug. Niet om naar Santiago te 

lopen, maar om de Camino Primitivo of de 

Camino del Salvador te verkennen!  

Voor meer informatie:  
www.turismoasturias.es
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Wat zien ik? Tekst & foto’s Hans Farjon

117-524 Noord-Holland, Heerhugowaard 

H
é? Op dit fotokwartet van 

NLinbeeld.org is geen stukje 

hemel te ontdekken. Dat 

klopt. We staan in een grote 

kas. Het glazen dak is op alle foto’s te 

zien. Het vloeroppervlak is iets meer dan 

vier voetbalvelden groot. Aan de oostzijde 

staan bakken met kleine plantjes in allerlei 

kleuren groen. De westelijk helft is op het 

ogenblik niet in gebruik. Dat valt ook af te 

leiden aan de verlichting. Die brandt alleen 

aan de oostzijde. Het kunstlicht compen-

seert het gebrek aan zonlicht in de donkere 

dagen voor Kerst toen deze foto’s zijn 

genomen. In het noorden staan enkele fiet-

sen. Zouden die gebruikt worden om door 

de grote kas te fietsen, of om naar huis te 

gaan?

Sinds mijn achttiende, toen ik twee dagen 

vies vakantiewerk deed bij een slecht beta-

lende Aalsmeerse rozenkweker, ben ik niet 

meer in een kas geweest. Sindsdien zijn ze 

hoger geworden en kun je van de weg naar 

binnen kijken. Nieuwsgierig hoe het er nu 

binnen is, probeer ik er in te komen. Dat is 

niet vanzelfsprekend. NLinbeeld legt heel 

Nederland systematisch fotografisch vast 

vanaf punten die op een kilometergrid over 

Nederland liggen. Meestal ligt zo’n punt in 

een akker, wei, of bos. Daar kun je zo heen 

lopen. Soms ligt een punt op een golfbaan 

of een terrein vol olietanks. Daar lukte het 

me nooit om de portier te passeren. 

Hoopvol klop ik op een zijdeur van de 

grote glazen hal. Na een tijdje doet een wat 

oudere man open, die me na een telefoon-

tje met zijn baas binnenlaat. De man blijkt 

Herman Sol te zijn, de voormalige eigenaar 

van deze kas. Vanaf 1980 kweekte hij samen 

met zijn broer mooie rozen. In 2016 sloeg 

de bruinrot toe, veroorzaakt door de ralsto-

nia-bacterie. Die richt niet alleen een slag-

veld aan onder rozen, maar ook de aard-

appel en honderden andere plantensoorten 

moeten eraan geloven. “Zo’n uitbraak is 

net zo ernstig als mond-en-klauwzeer bij 

dieren; we waren verplicht alles te ruimen 

en te desinfecteren. Het was een enorme 

klap”, vertelt Herman bedrukt. “Maar we 

zijn helemaal opnieuw begonnen met bio-

logische teelt.” Ze kozen voor een fraaie 

rode roos, de Lucky Red, die het op Valen-

tijnsdag erg goed doet. “We waren de eni-

gen in Nederland die deze roos op de 

markt brachten.” Geluk bracht Lucky de 

broers niet. Nog geen twee jaar later sloeg 

ralstonia weer toe. Dat betekende de nekslag 

voor hun bedrijf Sol Roses. Dat past in een 

trend: ik hoor tot mijn verbazing dat er nau-

welijks meer rozen in Nederland worden 

gekweekt. Er zijn nog maar zestig bedrijven 

die rozen telen onder 200 hectare glas. Twin-

tig jaar geleden was het oppervlakte glas nog 

vijf keer zo groot. De afname van het aantal 

bedrijven is door de schaalvergroting nog 

veel sterker geweest. Steeds meer bedrijven 

verhuizen naar Afrika, waar grond en perso-

neel goedkoper zijn en de milieuregels min-

der streng.

Herman is nu voorman bij het bedrijf, dat 

vetplantjes in zijn kas opkweekt. “Die hebben 

geen last van bruinrot”, zegt de rozenkweker 

opgewekt. Zijn kas met warmtekrachtkoppe-

ling en kweekbedden op transportbanden 

bleek een zeer interessant object voor Amigo 

Plant, die wilde uitbreiden.  

Voor meer info en achtergronden zie  

www.avontuurlijkwandelen.nl/watzienik 

 Vetplantjes op een rij. Als de duisternis valt gaan de lampen aan in het 
kassengebied.

OostZuidWestNoord
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Je eigen plekje in de Kempen
Doe je graag je eigen ding zonder rekening te 

houden met de heer des huizes en andere 

gezelschappen? Strijk dan neer in een vakantie-

woning. Met z’n tweetjes, alleen de vriend(inn)

en of de hele bende, je vindt vast een geschikte 

locatie voor een onvergetelijk weekendje weg.

Maak van de Beddermolen in Westerlo je tij-

delijke thuis in de Kempen – een prachtig vijf-

honderd jaar oud molenaarserf. Snuif je graag 

de sfeer op van het boerderijleven? Op het erf 

van het Loeyakkershof in Brecht staan vier 

verzorgde vakantiewoningen. Een huifkartocht 

voert je door het beschermde landschap van  

de Brechtse heide. Bij Vakantieschuur  
De Zwaluw in Lichtaart zit je gebeiteld voor 

een paar dagen natuurschoon aan de Kem-

pense Heuvelrug. Kies je voor een slaapplekje 

in de retrocaravan, de woonwagen of op de 

hooizolder? 

Onvergetelijk overnachten
Een tikkeltje eigenwijs, zo kun je de Kempe-

naren omschrijven. En dat resulteert in buiten-

gewone slaapplekken. Het boomhuttenkamp 

Treelodge in Retie serveert natuur, avontuur 

en een vleugje luxe. Je verblijft er in de ‘Tjif-

tjaf’, ‘Bonte Specht’ of ‘Bosuil’ – drie luxueus 

ingerichte boomhutten. Eigenhandig gebouwd 

door eigenaars Bram en Karen. Ook bij  

Bush Box in Brasschaat ontwaak je in een 

Instagramwaardig ‘tiny house’ in het midden 

van de natuur. Met wat geluk spot je bij het 

ochtendgloren een reetje aan de bosrand. Of 

beleef een onvergetelijke nacht onder de ster-

renhemel in een volledig uitgeruste safaritent 

van Glamping Keiheuvel in Balen. 

Heerlijk op hotel 
Baad jij graag in comfort? Dan spreken een 

mals bed, zijdezachte lakens en een tot in de 

puntjes verzorgde kamer je vast wel aan!  

Opgelet, eens je hebt ingecheckt wil je niet 

meer naar huis… 

Viersterrenhotel Karmel in hartje Herentals 

spreidt met plezier een bedje voor jou. Het 

gerenoveerde klooster telt 27 piekfijne kamers 

mét binnenzwembad en luxueuze sauna. Ook 

in het Zimmerhof in Lier ademt je omgeving 

geschiedenis. Niet alleen het historische cen-

trum lonkt, ook de Lierse polder en de weidse 

Netedijken liggen aan je voeten. Bij een bezoek 

aan ‘de barmhartige stede’ Geel strijk je neer 

in het designhotel Corbie – ingericht door 

kunstenares Pauline Koch. Uitstekend gelegen 

op de bruisende markt met talloze wandel-

routes vlakbij. 

 Vakantieschuur de Zwaluw.

 Treelodge.

 Geschiedenis in het Zimmerhof.
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Special Kempen

Omringd door de natuur 
Wat is er beter om de frisse buitenlucht  

van de Kempen te ervaren dan eropuit te 

trekken met de tent? Of je nu kiest voor 

een wilde bivakzone, een uitgeruste cam-

ping of een heuse ‘glamping’, voor elk type 

avonturier heeft de Kempen de perfecte 

kampeerplaats. 

In de Kempen bulkt het van de familie-

vriendelijke campings. Reserveer je plek  

op camping Baalse Hei in het Turnhouts 

Vennengebied of verken de Kastelse bossen 

vanuit je kampeerhuisje op Camping  
Houtum. Echte waterratten komen aan 

hun trekken in recreatiedomeinen De Lilse 

Bergen en het Zilvermeer. Hallo, strand-

gevoel! 

Mag het iets meer zijn? Combineer dan het 

beste van twee werelden en ga luxe kampe-

ren. Bij Glamping Josephine in Geel logeer 

je in een Pinterest-waardige tent zo groot als 

een hotelsuite. Of nip van een glaasje op het 

terras van je lodgetent in de Ark van Noë in 

Lichtaart. Heerlijk comfortabel. 

Kom thuis in een B&B 
Een bed & break fast in de Kempen is meer 

dan een kamer met ontbijt. De hartelijke 

service en informele sfeer maken van je 

verblijf iets bijzonders. Het lijstje met leuke 

Kempense adresjes is eindeloos. 

Slapen in een voormalige koestal of in een 

kleurrijke pipowagen? Bij B&B Maarle in 

Ravels kan het allebei. Bij B&B Egelantier 

in Arendonk breng je je weekend door in 

een ronde Mongoolse nomadentent met 

vijftien bedden. Memorabele avond gega-

randeerd rond de haard in de jurt. 

Karl en Dieth ontvangen je in het centrum 

van Hoogstraten in hun B&B Fragaria. 

Drie stijlvol ingerichte kamers zijn de per-

fecte uitvalsbasis voor een wandeling in de 

grensstreek. Bij B&B Veado in Turnhout 

neem je je intrek in een unieke, modernisti-

sche architectenwoning. Dankzij de ligging 

in de groene stadsrand combineer je moei-

teloos een uitje in de stad met een stevige 

staptocht. 

Weekendje Kempen: 
ontspannen en gastvrij
Ben je uitgeteld na die deugddoende wandeling? Dan blijf je toch gewoon 
lekker slapen! Je kunt kiezen voor het comfort van een luxueus hotel, de 
gezelligheid van een knusse B&B, de vrijheid van een vakantiewoning of het 
avontuurlijke buitenleven op de camping. Wat je ook kiest, de Kempense 
gastvrijheid krijg je er gegarandeerd bij. 

TIP: 
KEMPENSE CAMPERTOUR 
Beleef het ultieme gevoel van 

vrijheid en trek eropuit met de  

camper. De 250 kilometer lange 

Kempense campertour voert je 

langs de mooiste plekjes in de 

Kempen. Onderweg heb je keuze  

uit meer dan 50 overnachtings-

plekken: van uitgeruste campings 

tot sympathieke campergast-

bedrijven. Download de route  

op www.kempen.be. 

 B&B Maarle.  Kamperen aan het Zilvermeer.
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deze zomer van 2021. Vijf minuten later 

priemt alweer een waterzonnetje door het 

snel voorbijschuivende, grauwe wolkendek. 

Het bord bij de observatieplaats verklapt 

dat je onder andere aalscholvers, kuifeen-

den, wintertalingen en smienten kunt zien, 

afhankelijk van het tijdstip en het seizoen. 

Helaas hebben we minder geluk en spotten 

we maar één fuut.

Voorbij het natuurreservaat begint het 

landschap lichtjes te glooien. De Maria-

kapelletjes, een maïsveld omzoomd met 

zonnebloemen en boerderijen met rechte 

eikenlanen doen mij terugdenken aan mijn 

eigen geboortestreek. Wat heb ik als kind 

met vriendjes vaak verstoppertje gespeeld 

tussen die maïs! 

Molenbos
Halfweg duiken we het Molenbos in. Aan 

de andere kant van dit uitgestrekte bos met 

vooral grove dennen bevindt zich de 

beroemde abdij en brouwerij van West-

malle. Als je de energie hebt, maak dan een 

ommetje van pakweg drie kilometer en in 

het abdijwinkeltje kun je kaas, confituur en 

enkele andere ambachtelijke producten 

direct bij de paters kopen (voor het bier 

zelf moet je in Café Trappisten zijn, aan de 

overkant van de provinciale weg).

In het hart van het Molenbos, op de zoge-

naamde Drieboomkensberg, vinden we 

tussen dichte begroeiing een muurtje met 

een ingang naar een bijzonder ‘kapelletje’: 

hoog op een sokkel staat een prachtige, 

witte madonna die haar Kindeke Jezus 

kust, temidden van een perkje omgeven 

door een hekje en enkele ijzeren kande-

laars. Kitscherig, maar haar gezichtsuit-

drukking verrast mij. Ze straalt tederheid 

en trots uit: het is de blik van een sterke 

moeder, meer dan van een beate heilige. 

“Onze Lieve Vrouw ter Koorts”, staat er op 

een simpel bordje. We blijken ons op een 

bedevaartplek te bevinden waar iedereen 

die ziek is, last heeft van een kwaal of zich 

op de een of andere manier niet lekker 

voelt, welkom is. 

Het lijkt erop dat Maria vandaag echter 

een dagje vrij heeft. Alleen de echo’s van 

spelende, roepende kinderen op een bivak-

zone dieper in dit Molenbos klinken in 

onze oren. Ook dit is jeugdsentiment! Op 

mijn eerste kamp met de jeugdbeweging 

gingen we ook naar de Kempen. 

Het laatste deel van de wandeling door-

kruist weer het afwisselende landschap van 

velden en weiden met koeien en paarden – 

heel veel paarden! – omzoomd door bermen 

vol wilde bloemen. Een onstuimige westen-

wind blaast door de kruinen van de maïs en 

jaagt de grijze wolken weg, waardoor de zon 

steeds meer kans krijgt onze snoeten te ver-

warmen. Of, dat denken we, want tien 

minuten later regent het zachtjes. 

Knooppuntenwandeling van 12 km 

vanaf Café Trapke Op aan de Vaartdijk 

16. Brecht (parkeergelegenheid). 

Knooppunten: 47 – 46 – 45 – 48 – 49 – 

6 – 7 – 5 – 4 – 3 – 2 – 40 – 41 – 37 – 34 –  

33 – 35 – 36 – 65 – 99 – 64 – 42 – 48 –  

45 – 46 – 47. Ongeveer voor de helft 

onverhard. Geen horeca onderweg.

WANDELWIJZER

 Kapelletjes in alle vormen en maten.
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Special Kempen

L
aat de naam Brechtse 

Heide je niet misleiden: 

het achterland van de 

Kempense gemeente is 

niet meer de uitgestrekte 

heide die het tot kort na 

de Tweede Wereldoorlog was. Het gaat om 

een beschermd, open landschap van vooral 

wei- en akkerland waarin het lijkt alsof alle 

boerenhoven door statige bomenrijen wor-

den omzoomd en door het ene na het 

andere beeldje van de Moeder Gods wor-

den beschermd, gehuisvest in goed onder-

houden kappelletjes die – de Belgische 

architecturale tradities getrouw – op wel-

haast elk kruispunt weer in een andere stijl 

opdoemen.

Op deze knooppuntenroute door het Kem-

pische platteland zijn de hoogtepunten de 

stilte en de fraaie natuur. Onderweg zien 

we tijdens onze rondwandeling de klokken-

toren van de abdij O.L.V. van Nazareth 

regelmatig, soms rechts, dan weer links van 

ons boven het landschap uitsteken. De 

benedictijner zusters verkopen er zeep, 

kaarsen en vlaggen om hun monastieke 

leven te helpen bekostigen. 

Mijn vrouw, zoon en ik starten de wande-

ling bij ‘brug 11’ aan het Kempisch Kanaal, 

onderdeel van een stelsel van waterwegen 

daterend uit de negentiende eeuw (en 

waartoe ook de Nederlandse Zuid-Wil-

lemsvaart behoort) die het Kempense ach-

Door het typisch 

Kempische platteland

terland een tijdlang economisch en logis-

tiek met de wereldhaven van Antwerpen 

verbond. We laten ons leiden door de 

genummerde bordjes van de knooppunten-

route en blijven alert dat we de fietsnum-

mertjes niet per ongeluk aanzien voor wan-

delnummertjes, die een andere kleur 

hebben. Het ‘spoorzoeken’ is het speelse 

element waarmee we onze jongste bij de 

start een beetje kunnen warm maken voor 

dit rondje Vlaams platteland – vroeg 

opstaan is namelijk niet zijn sterkste punt. 

Er zijn ook bordjes opgehangen die 

dezelfde route aangeven. 'Heksenpad’ staat 

erop, een naam die verwijst naar vroeger, 

toen dit een afgelegen, spookachtig heide-

gebied was. De tovenaars en kollen zijn 

verdwenen en wat we nu tegenkomen zijn 

sporen van het steenbakkersverleden.

Natuurgebied
Neem bijvoorbeeld het natuurgebied Kool-

dries-Hoofsweer, dat we na een drietal kilo-

meters lopen bereiken. De met dichte 

begroeiing omzoomde vennen en vijvers 

zijn de voormalige kleiputten waaruit de 

steenbakkerijen in de omgeving vroeger 

hun grondstof dolven. We bereiken net op 

tijd de vogelkijkhut om te schuilen voor een 

wolkbreuk die losbarst: dit weer typeert 

 Ook zonnebloemen onderweg.
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Akkers, bossen, lange lanen, plassen en fiere boerenhoven… 
Op de Brechtse Heide, op een steenworp afstand van de 

snelweg Breda-Antwerpen, verken je een typisch agrarisch 
en zeer afwisselend landschap waar het ‘weg-van-alles’-

gevoel met je meeloopt.
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Stelling van Antwerpen
Het Fort Brasschaat behoorde tot de 

beroemde Stelling van Antwerpen, die op 

de rechteroever van de Schelde uit zestien 

forten en tien schansen bestond. Tot de 

aanleg van de stelling werd in 1859 beslo-

ten na de keuze voor Antwerpen als Natio-

naal Reduit, in geval van een invasie een 

laatste toevluchtsoord tot er hulp van bond-

genoten zou komen. De verdedigingsgordel 

bestond uit een belegeringsomwalling, een 

reeks forten en inundaties. Acht forten 

vormden aanvankelijk een 18 kilometer 

lange gordel rond Antwerpen, van Wijne-

gem tot Hoboken. Na de Frans-Duitse 

Oorlog van 1870 besloot België tot de 

bouw van een tweede fortengordel, op gro-

tere afstand van de stad, die bestand moest 

zijn tegen modernere wapens met 28 cm-

geschut. De oprukkende Duitsers beschik-

ten echter al snel over nog zwaardere 

wapens zoals de vermaarde Dikke Bertha 

met een kaliber van 42 cm. In de eerste 

week van oktober 1914, aan het begin van 

de Eerste Wereldoorlog, hadden de Duitse 

troepen daarom amper moeite om achter-

eenvolgens de forten Walem, Sint Katelijne 

Waver, Lier, Koningshooikt en Kessel uit te 

schakelen. Fort Brasschaat bleef intact, 

maar evengoed was de Stelling van Antwer-

pen onhoudbaar geworden en trok het Bel-

gische leger zich terug achter de IJzer. 

Als ik langs de gracht van het fort loop, is 

de aanblik van een deel van de toenmalige 

muren en torens daarom op zijn minst ver-

rassend: stukken dikke, betonnen muren 

lijken afgebroken in het water getuimeld te 

zijn, als een soort landschapskunstwerk. 

Aan de Duitsers hebben we het niet te dan-

ken. Het is de genie van het Belgische leger 

die eind jaren zeventig getracht heeft het 

fort op te blazen. Dat bleek echter een te 

zware klus. Wel werd de linkervleugel van 

het fort verwoest. Tegenwoordig overwinte-

ren er zeldzame vleermuizen.

Knooppuntenroute, deels onverhard,  

15 km. Start: kruising Rustoordlei en 

Max Hermanlei (bij kerkhof Rustoord)

Knooppunten: 19-18-17-15-14-13-12-11-

(7-9-)10-23-22-21- 20-40-63-41-18-19. 

Tip: loop voor de Antitankgracht en Fort 

Brasschaat bij knooppunt 11 een blok 

verder door naar de Sionkloosterlaan. 

Waar die naar links afbuigt ga je rechts 

naar de gracht en het fort. Dan van 

knooppunt 7 naar 9. Aansluiting bij 

knooppunt 10 (1 km extra).

WANDELWIJZER

Privédomein
Voorbij het fort wandel ik door natuurge-

bied De Uitlegger. Dat heeft zijn naam te 

danken aan de uitlegger (de oude naam 

voor een landmeter) die hier ooit woonde. 

Het gebied van bijna 90 hectare groot 

maakte vroeger deel uit van het nog veel 

grotere privédomein, De Oude Gracht. In 

de jaren twintig van de vorige eeuw besloot 

de eigenaar de vele bunkers uit de Eerste 

Wereldoorlog op zijn grond te bedekken 

met aarde waarbij de grillige waterlopen en 

vijvers werden uitgegraven. Zo komt het 

dat ik nu over een kronkelige verhoogde 

weg tussen de waterpartijen loop. 

Voorbij een groene hondenuitlaatplek in 

het bos klinkt vrolijk kindergeluid. Bij een 

spoorwegovergang houden uitbundige  

kinderen hun zwoegende, spoorfietsende 

ouders tegen om mij en twee gewone fiet-

sers doorgang te verlenen. Door dit gebied 

loopt namelijk de oude militaire spoorlijn, 

van Kapellen naar het militaire vliegveld 

van Brasschaat. 

De spoorweg is niet langer in militair 

gebruik. Van april tot en met oktober kun 

je op het traject leuk spoorfietsen. Je trapt 

in totaal 10 kilometer vanaf Kapellen en 

weer terug. Net als de spoorlijn zelf eindigt 

mijn ontdekkingstocht bij Perron Noord, 

een getapte uitspanning bij het voormalige 

militaire vliegveld, het allereerste in België. 

Santé! 

 Landgoed Mishagen. Fort Brasschaat.

 Spoorfietsen op de  
oude militaire spoorlijn.

LANGSTE NATUURGEBIED
Voor de Tweede Wereldoorlog, 

tussen 1937 en 1939, werd langs de 

buitenste gordel van de Stelling 

een antitankgracht gegraven om 

Antwerpen te beschermen tegen 

een toekomstige Duitse tankaan-

val. De wallen van de gracht 

vormden een helling die voor de 

toenmalige tanks te steil was. 

Tussen het hoogste en het laagste 

punt van de gracht bestaat een 

verschil van 13 meter. Om het 

water vast te houden moesten er 

vijftien sluizen worden gebouwd. 

Bij de meeste sluizen en langs de 

gracht werden bunkers aangelegd. 

Vandaag zijn nog steeds 48 

bunkers te zien en is de antitank-

gracht erkend als beschermd 

landschap. Met zijn lengte van  

33 kilometer is de gracht daarmee 

het langste beschermde natuur-

gebied van Vlaanderen.
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Wandelen door  
militaire geschiedenis

W
anneer ik door de lommerrijke woonwij-

ken en bossen van Brasschaat en buurge-

meente Kapellen struin, valt het niet met-

een op dat de plekken langs de wandeling 

vroeger van grote militaire betekenis 

waren. Bouwerken die onderdeel waren 

van de Stelling van Antwerpen zitten vaak enigzins verstopt achter 

weelderig groen. Een dagje wandelen werd hierdoor voor mij ech-

ter een ontdekkingstocht.

Ik begeef me vanaf het startpunt van de knooppuntenwandeling 

naar het Fort van Brasschaat. Onderweg passeer ik een classicis-

tisch kasteel, gelegen in een prachtig negentiende-eeuws park met 

koetshuis en boerderij/conciërgewoning. Het complex heeft twee 

witgepleisterde bouwlagen met een timpaan en centrale dakruiter 

en heeft een lange geschiedenis. In 1482 worden de toenmalige 

hoeven Mishaegen geschonken aan de zusters augustinessen. Na 

de inval van de beruchte Maarten van Rossem (1542) en latere 

godsdiensttroebelen vertrokken de nonnen in 1564 naar Breda. In 

1769 kocht een zekere Charles de Proli het landgoed om de gron-

den te ontginnen. Drie jaar later bouwde hij een ‘hof van plaisan-

tie’, een buitenverblijf voor gegoede burgers. Na het faillissement 

van de Proli kwam het kasteel met bijgebouwen en gronden in 

handen van de familie Guyot, die de mooie zichtas, de huidige 

Guyotdreef, liet aanleggen.

 Het opgeblazen deel van Fort Brasschaat.
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Brasschaat

Brasschaat en Kapellen delen een 
lange militaire geschiedenis. Op het 
Klein en later het Groot Schietveld 
oefenden militairen hun precisie. 
Er werd een spoorlijn aangelegd 
om materieel en troepen van het 
openbare spoorwegnet naar de 
kazernes te vervoeren. En waar je 
nu bij Perron Noord op het terras zit, 
liepen vroeger de soldaten van het 
eerste militair vliegveld van België. 
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garen, een prachtige naam voor een parasiet 

die als een soort kluwen van fijne rode dra-

den tussen de heideplanten woekert. De 

draden, eigenlijk dunne stengels, penetreren 

met hun wortels in de stengels van de heide 

en roven zo een deel van de voedingsstoffen.

De wandeling door het gebied is niet heel 

lang, rond de 7 kilometer, maar er is enorm 

veel te ontdekken. Het landschap is licht 

glooiend en rijk aan flora en fauna. 

“Heee kijk, een wants, en hier orchideeën. 

Daar zandloopkevers! En hier het nesthol-

letje van de bijenwolf.” Ik heb zelden 

iemand zo enthousiast horen vertellen over 

wat er allemaal in de natuur te vinden is. 

Herman is autodidact, heeft het allemaal 

zichzelf geleerd, pure passie. “De spork is 

ook bijzonder. Het is een boomsoort die 

hier veel voorkomt”, vervolgt hij. “Een echt 

restaurant voor insecten, vanwege de nec-

tar. De bessen zijn goed voor vogels en als 

je schors van spork in thee gebruikt, is dat 

voor de mens goed tegen verstoppingen. 

Hij heeft de bijnaam vuilboom omdat je er 

vliegend schijt van krijgt, lacht.” Het is een 

leerzame wandeling.

Raatakkers
Van het kurkdroge zand lopen we naar het 

moerassige Lavendelven. In het midden 

van het ven is een soort eilandje van veen 

gevormd dat drijft op het water, een stuk 

zogeheten trilveen, waar zeldzame vegetatie 

op groeit. Een eindje verder is een stuk bos 

open gemaakt waar Herman ineens een 

kuil in duikt. Hij laat me donkere en lich-

tere grondlagen zien. In dit gebied wordt 

bodemonderzoek gedaan.

In de bronstijd leefden hier onder meer 

boeren die op open plekken in het bos 

zogeheten raatakkers aanlegden: landbouw-

gronden met een raatstructuur binnen 

kleine wallen. Ze zijn vanaf de grond moei-

lijk te traceren, maar onlangs vanuit de 

lucht wel waargenomen op verschillende 

plekken in het natuurgebied. Na onderzoek 

op een andere plek is in de aardlagen een 

omgekeerd bodemprofiel gevonden. “Het is 

nog niet precies bekend wat dat betekent, 

maar het zou kunnen dat ze toen al de 

bodem van die akkers omploegden om er 

bijvoorbeeld graan te verbouwen.” 

Dit betrekkelijk kleine gebied zit vol met 

verhalen en verrassingen. De route is een 

initiatief van Natuurpunt, een natuurbe-

schermingsorganisatie met meer dan hon-

derdduizend leden, die met behulp van 

vrijwilligers en professionals natuurgebie-

den onderhoudt en ontwikkelt. Speerpunt 

in deze streek is om het open karakter van 

het gebied in ere te herstellen en inheemse 

soorten weer te laten opbloeien.

Snepkensvijver
Via het Zwarte Water dalen we langs heide-

lucifers, dophei, rendiermos, een bijzon-

dere libelle en nog veel meer ander brui-

send leven af richting de Snepkensvijver. 

Dit ven en het bosrijke gebied eromheen 

werd in 1953 het eerste officiële natuurge-

bied van België. Het gebied trekt talloze 

vogels aan, waaronder de blauwborst. “Die 

luidt altijd de lente in. Hij komt terug in de 

derde week van maart en dat is zo’n mooie 

periode waarin de natuur weer tot leven 

komt”, glundert Herman. Vanuit de vogel-

kijkhut hebben we een mooi uitzicht over 

het water en de rest van het landschap. Er 

hangt een lijst met alle voorkomende vogels 

in het gebied. Herman heeft ze allemaal 

gezien. Toch blijft zijn favoriet de geiten-

melker. Hij kan er uren over vertellen.  

Herman heeft twee zoons. Drie keer raden 

wat ze geworden zijn. Juist ja, bioloog. 

 Sprookjesachtige nevels boven de Snepkensvijver. (Foto: Michiel Vanhoudt)

 De Snepkensvijver was Belgiës eerste natuurgebied.

 Heerlijk wandelen op de Heiberg.

Oranje-wit gemarkeerde wandeling in 

natuurgebied Heiberg-Snepkensvijver, 

7,2 km. Vertrekpunt Tenniscentrum Ter 

Heyde, Lichtaartseweg 216/1, Herentals.

WANDELWIJZER
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Van heide tot 
veenmoeras

 Dophei

 Natuurbeheerder Herman  
bij een spork.

“K
ijk de bruine eiken-

page”, zegt natuur-

beheerder van het 

gebied Herman 

enthou siast. “Da’s 

een zeldzame vlin-

der. Ze legt eitjes in kleine eikjes op open stuk-

ken.” De laatste jaren zijn veel stukken bos 

rond de Heiberg op de Kempense Heuvelrug 

aangekocht en weer open gemaakt. In de vorige 

eeuw werden hier veel dennen geplant ten 

behoeve van de mijnbouw, maar nu wordt het 

gebied in oude staat hersteld. Hoewel dit in de 

afgelopen jaren ook tot discussie heeft geleid 

zijn er soorten teruggekeerd en bijgekomen. 

Bijvoorbeeld bijzondere vogels zoals de boom-

pieper, de boomleeuwerik en Hermans favoriet 

de nachtzwaluw.

“Ik kom hier al sinds dat ik weet dat ik besta. 

Als kind luisterde ik gefascineerd naar het bij-

zondere geluid van de nachtzwaluw. Prrrrrt, 
prrrrt, klinkt het, een beetje zoals een wekker. 

Het begint altijd tijdens de schemering. Helaas 

heb ik meegemaakt dat ze in de jaren negentig 

uit het gebied verdwenen, maar nu zijn ze weer 

terug.”

De nachtzwaluw is wel een beetje een rare snui-

ter. “Hij vliegt raar, roept raar en is heel nieuws-

gierig”, vertelt Herman. “Pasgeleden kwam er 

eentje even een rondje om me heen vliegen om 

me te inspecteren.” De vogel die, in tegenstel-

ling tot wat zijn naam zou vermoeden, helemaal 

geen zwaluwsoort is, heeft ook een vreemde bij-

naam: geitenmelker. “Ze zeggen dat ie ’s nachts 

de geiten melkt vanwege z’n geheimzinnige 

gedrag en relatief grote bek, daar past zo een 

uier in. Maar het kan ook zijn dat die naam 

komt vanuit een Griekse vertaling.” 

Duivelsnaaigaren
We lopen via goed begaanbare paden over de 

beboste heuvelrug richting een stuk heide. De 

bodem is hier droog en voedselarm. Tussen de 

heideplanten groeit warkruid ofwel duivelsnaai-

bij
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Herentals

Bijzonder natte en droge natuur gaan in het 
natuurgebied Heiberg-Snepkensvijver hand in hand. 
In dit gebied kun je tot over je enkels waden door 
veenmoerassen en een stukje verder wegglijden 
in mul zand. Het trekt bijzondere vogels aan en er 
groeien zeldzame plantensoorten.

TEKST & FOTO’S FRANK PETERS

WM03_Special_2021_def.indd   2802-09-21   17:04



 Langs de Kleine Nete.

 Het Spui.

Knooppuntenwandeling, startend 

achter het stadhuis. Diverse parkeer-

plaatsen rondom (‘De Mol’ is gratis). 

Knooppunten: 1 – 3 – 9 – 10 – 7 – 98 – 

94 – 96 – 95 – 92 – 69 – 81 – 80 – 89 –  

74 – 79 – 91 – 93 – 86 – 94 – 98 – 7 – 99 –  

6 – 90 – 5 – 2 – 1. Ongeveer 12 km. 

WANDELWIJZER

STADSWANDELING
Een mooie wandeling om 

historisch Lier voert over de 

Stadsvesten, een 5 kilometer lang 

groen lint om de binnenstad. De 

naam ‘vesten’ verwijst naar de 

tweede stadsomwalling uit de 

vijftiende eeuw. De royale 

omwalling had naast haar 

militaire ook een economische 

functie, namelijk tolheffing. 

Vanaf 1850 werd de stadsvest 

geleidelijk ontmanteld en met 

bomen beplant. Van de eerste 

omwalling resten de Gevange-

nenpoort en de beroemde 

Zimmertoren aan het gelijkna-

mige uitgaans- en eetplein. De 

middeleeuwse Corneliustoren is 

vernoemd naar de Lierse 

uurwerkmaker Louis Zimmer. Na 

de Eerste Wereldoorlog kocht de 

stad de toren om hem af te 

breken. Zoals vaker maalden de 

ambtelijke molens traag. De 

toren kreeg een tweede kans 

toen in 1928 Zimmer de stad zijn 

beroemde Jubelklok schonk. Die 

klok moest ergens hangen en de 

bouwvallige toren was beschik-

baar. Behalve de tijd geeft het 

uurwerk ook de fasen van de 

maan aan, de dierenriem, de 

paasdatum, de seizoenen, de 

getijden en de schijngestalten 

van de maan.

De visie van Bernard Janssens bleek van 

grote voorspellende waarde. 

Vooral de herbouw van de Grote Markt 

doet een stijldebat hoog oplaaien. Voor de 

oorlog hadden de huizen rond de markt 

vooral uit wit bepleisterde classicistische 

gevels bestaan. Eind 1914 lag driekwart 

van de panden in puin. De traditionele 

neostijlen wonnen het van een modernisti-

sche visie. Zo werd Lier pittoresker dan 

voordien. Het was een geslaagde poging 

toerisme en handel te bevorderen. Het 

resultaat is dat de Grote Markt er vandaag 

ouder uitziet dan honderd jaar geleden.

Langs de Neten
Van de Grote Markt wandelen we in de 

richting van de hoge toren van de Sint-

Gummaruskerk en dan over de Berlaar-

sestraat en de Berlarij naar de Leuvense 

Poort waar we de Grote Nete oversteken. 

De Grote Nete lijkt dood te lopen op een 

dijk, maar stroomt onzichtbaar onder het 

Netekanaal door. Op de kanaaldijk linksaf 

tot aan een spoorbrug. We gaan eerst 

linksaf en onder het spoor door en vervol-

gens rechtsaf omhoog over het gecombi-

neerde fiets- en voetpad langs het spoor. 

Van daaraf is de knooppuntenroute goed te 

volgen. De wandeling gaat nu door een 

bebost gebied tot je uitkomt op de Beemd-

straat. Die naam is adequaat gekozen. 

Beemden zijn vochtige weilanden die vroe-

ger in het natte seizoen onder water ston-

den. De rivier zette vruchtbaar slib af als 

natuurlijke bemesting, waardoor de 

zomerse hooioogst groter werd. 

We vervolgen onze route over de Beemd-

straat. Bij bordje 80 slaan we linksaf, de 

beemden in. Dit is landschappelijke het 

fraaiste deel van de wandeling. Op de weg 

naar Emblem gaat het linksaf en voor de 

brug weer links over de hoge kanaaldijk 

langs de Kleine Nete, van waar we een 

prachtig uitzicht hebben over broek en 

beemd. Hier is duidelijk niet gekozen voor 

ruimte voor de rivier, maar voor dijkverho-

ging. Ruimte voor de rivier zou namelijk 

afbraak van tal van rustiek gelegen villa’s 

en huizen hebben betekend, die we later 

tegenkomen. 

Hemelsluizen
Dan breken de al door Timmermans 

beschreven hemelsluizen open. Zijn okker-

noten vallen meedogenloos uit de hemel en 

op de dijk is geen boom te vinden. Dank-

baar maak ik gebruik van de beboste omge-

ving van de villaatjes. Af en toe valt er geen 

regen, maar ik ben dolblij als ik aan de 

overkant van de spoorbrug het goed 

beklante etablissement ’t Oud Lier bereik. 

De wandeling loopt dan over de vesting-

wallen naar Het Spui. Dat is een sluis tus-

sen (een aftakking van) de Kleine Nete en 

de Binnen-Nete, en het enige overgebleven 

gebouw van de tweede stadsomwalling. 
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B
uiten de stad lopen we gro-

tendeels door de oeverlan-

den, beemden van de 

Kleine Nete. In de taal van 

Timmermans: “O Nethe-
land, ge wilt mij verleie om te 

blijve, hoe schoen!” riep hij, als zijn blik over 
het landschap ging. “Het was na de noen en het 
regende een trage, malsche, aarzelende regen, in 
lekken, groot lijk okkernoten. Nu en dan slechts 
viel er een, maar zij haalden de zoetste geuren 

Van het centrum Lier is een waterstad

door de beemden

uit den grond en uit den hof; en het hooi, dat 
men overal in de beemden aan ‘t maaien en 
halen was, verspreidde over heel de streek zijn 
aangename ziel.” 

Die strategische ligging van Lier heeft zo 

zijn tol geëist. De stad en zijn forten vorm-

den een obstakel voor de Duitse opmars in 

de Eerste Wereldoorlog, niet voor niets hier 

de Groote Oorlog geheten. Vanuit het stad-

huis op de Grote Markt leidde koning 

Albert I de Belgische troepen. Niet alleen 

de Duitse kanonnen richtten grote schade 

aan. Ook Belgen en te hulp gesnelde geal-

lieerden droegen hun steentje bij. 

Na de val van de stad trokken de Duitsers 

als wraak een vuurspoor dwars door de 

stad. De bewoners bleven niet bij de pak-

ken neerzitten. Zo schreef de Vlaamsche 
Post in 1915: “In verschillende straten ook, 
vooral in de omgeving van den zoo fel geteister-
den Grote Markt, hebben de neringdoeners ter 
plaatse van hun afgebrande woonst, houten 
barakken laten optimmeren waar ze als vroeger 
weer hunne allerhande waren aan de oude 
klanten kunnen verkopen.
De meeste dezer geïmproviseerde, trouwens zeer 
goed van waren voorziene winkeltjes, zijn zelfs 
zeer netjes ingericht en ook hier heeft de Liere-
naar gelegenheid gevonden uiting te geven aan 
zijnen artistieken aanleg. De heer Bernard 
Janssens namelijk heeft den prijzenswaardigen 
inval gehad zijnen vroegeren tabac- en sigaren-
winkel ‘in’t Moorken’ ter heropenen in een aller-
liefst oud-hollandsch-renaissance-huisje, van 
buiten tot koopen lokkend door zijn alleraardig-
ste geveltje en verzorgde uitstalling. (…)”.  
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Lier

Waterstad Lier ligt op het punt “waar de drie 
kronkelende Nethen een zilveren knoop leggen”, aldus 
lokale schrijver Felix Timmermans. Die knoop is sinds 
het graven van het Netekanaal nog ingewikkelder 
geworden. Een rondwandeling voert van de Grote 
Markt naar de Kleine Nete en het Netekanaal en terug 
over de stadswal en de Binnen-Nete. 

TEKST & FOTO’S JAN ERIK BURGER
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van een standbeeld oud-burgemeester en 

minister van Buitenlandse Zaken Henri de 

Merode (1856-1908) wordt geëerd, langs 

het neogotische kasteel van gravin Jeanne 

de Merode (1853-1944) richting de nor-

bertijnenabdij in Tongerlo wandelen over 

oude dreven die zijn aangelegd door veld-

maarschalk Jean Philippe Eugène de 

Merode (1674-1732).

Norbertijnenabdij
Eenmaal door de poort van de abdij, die 

deels is opgetrokken in een romaanse stijl, 

loop je een serene rust tegemoet. Een van 

de kanunniken, gekleed in wit habijt, treedt 

in een vertraagde tred de neogotische kerk 

binnen. In het interieur is boven de ingang 

een levensgrote fotoprint met een afbeel-

ding van Da Vinci’s Laatste Avondmaal te 

zien. Het echte schilderij, de enige exacte 

replica van het fresco uit Milaan op ware 

grootte, is al sinds 1545 in het bezit van de 

abdij en hangt in het Da Vinci Museum.

“Uit onderzoek blijkt dat we er bijna zeker 

van kunnen zijn dat Da Vinci zelf heeft mee 

geschilderd aan dit doek. Het is bijvoor-

beeld te zien aan zijn karakteristieke links-

handige penseelstreek”, vertelt Kristel van 

Toerisme Westerlo. Ook de zogeheten sfu-

mato-techniek waarin de figuur van Johan-

nes is afgebeeld is kenmerkend, want die-

zelfde techniek gebruikte Da Vinci bij de 

Mona Lisa. 

Het Laatste Avondmaal hing oorspronkelijk 

in de oude abdijkerk. Als gevolg van de 

Franse bezetting werd die kerk verwoest en 

konden de kanunniken het schilderij ter-

nauwernood redden. “Het doek werd van 

de muur gehaald, opgerold en in de nok 

van een schuur bewaard”, vervolgt Kristel. 

Daarna moesten de norbertijnen onderdui-

ken om pas in 1840 terug te kunnen keren. 

Het schilderij overleefde deze periode en 

werd na het herstel van de abdij opgehan-

gen in de nieuwe kerk, waar het in 1929 

opnieuw van de ondergang gered moest 

worden. “Tijdens een grote brand is het 

doek in allerijl uit de lijst gesneden”, vertelt 

Kristel. Het schilderij raakte daarbij helaas 

wel zwaar beschadigd. Uiteindelijk is het 

werk gerestaureerd en zal waarschijnlijk 

vanuit het museum weer in de kerk gehan-

gen worden op de plek waar nu nog de 

fotoprint is te bewonderen.

Dit jaar viert de kloosterorde zijn negen-

honderdjarig bestaan, maar de aanwas van 

nieuwe leden in Tongerlo is dun. Er leven 

nog maar twaalf kanunniken op het 

immense complex. Hun sporen hebben ze 

in ieder geval nagelaten, maar hoelang de 

orde hier nog actief blijft is de vraag. 

Dreven
Dankzij de norbertijnen en de Merodes 

zijn in Westerlo prachtige bossen en dreven 

aangelegd waar je heerlijk kunt wandelen. 

Bij de ster, een bijzondere plek in het bos, 

komen acht dreven op één punt samen. 

Deze ster werd aangelegd door Jean Phi-

lippe Eugène de Merode. De sterrenbossen 

werden gebruikt voor houtwinning en de 

prinselijke jacht. Nu zijn het vooral trek-

pleisters voor natuurliefhebbers. 

De dreven zijn meestal rechte lanen door 

het bos, maar bij de passage langs het rivier-

tje de Grote Nete verandert het landschap. 

Het pad meandert met de loop van de rivier 

mee. Heerlijke kilometers langs het water. 

Onderweg ontmoet ik Jasmien. Ze loopt van 

Kalmthout naar bedevaartsoord Scherpen-

heuvel. Een route van ongeveer 100 kilome-

ter in drie dagen. “Dit is het mooiste stuk 

van de tocht”, vertelt ze met een brede glim-

lach. “Toffe paadjes met veel afwisseling.” 

Vandaag lopen twee vrienden mee. Ook zij 

vinden het een zeer aangename route. “En 

de abdij is prachtig!” 

Knooppuntenwandeling vanaf de 

hoofdingang van de abdij van Tongerlo 

(bus 540 Herentals-Westerlo). 11 km. 

Knooppunten: 1 – 342 – 380 – 341 – 2 –  

382 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 183 – 14 –  

12 – 13 – 19 – 131 – 130 – 16 – 20 – 21 – 6 –  

5 – 343 – 1

WANDELWIJZER
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 De neogotische kerk van de norbertijenabdij in Tongerlo.

 De Grote Nete.

 Dreef in het landgoed van de Merode.
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Onder m’n wandelschoenen 
knisperen droge beuken-
blaadjes. Boven mij rijken 
hoge bomen tot aan de 
hemel, zoals de adellijke 
invloed uit vroeger tijden. 
Westerlo is al eeuwen 
verbonden met de prinsen 
van Kasteel de Merode 
en de kanunniken van de 
norbertijnenabdij. Een levend 
cultuur-historisch erfgoed 
dat een nieuwe weg zoekt 
naar de toekomst.

TEKST & FOTO’S FRANK PETERS

I
n de vroege ochtend dansen mist-

flarden boven de Grote Nete met 

de eerste zonnestralen. Het is fris, 

maar het belooft een zonovergoten 

dag te worden. Aan de overkant 

van het water ligt het indrukwek-

kende Kasteel de Merode, waarvan de 

donjon stamt uit de veertiende eeuw. Met 

Kerst en tijdens tweejaarlijkse open-

luchtspektakels stelt prins Simon de 

Merode, die er nog steeds woont, het kas-

teel open voor publiek. 

“Ik ben van de 23ste generatie en mijn 

grootste uitdaging is om het kasteel en 

landgoed te bewaren voor de toekomst”, 

vertelt de prins in spijkerbroek en sneakers. 

“Dat probeer ik te doen door culturele eve-

nementen te organiseren rond een thema.” 

Dit jaar was dat een theaterspektakel over 

de Belgische Revolutie van 1830. In die 

onafhankelijkheidsstrijd speelden de Mero-

des een belangrijke rol en groeide Frédéric 

de Merode uit tot een nationale held. Hij 

was hard op weg om het eerste Belgische 

staatshoofd te worden, maar moest de 

strijd met zijn leven bekopen door infecties 

na een schotwond en beenamputatie. 

In tegenstelling tot zijn voorouders staat 

Simon de Merode voor een geheel andere 

strijd. De organisatie van de evenementen 

is enorm, maar hiermee wordt geld ver-

diend om het erfgoed te onderhouden. 

Deze nieuwe onderneming was nodig 

omdat de familie in 2004 een belangrijke 

inkomstenbron, namelijk de bossen rond 

het kasteel, verkocht. 

Het zorgde er wel voor dat een groot 

natuurgebied toegankelijk werd voor wan-

delaars, fietsers en ruiters. Zo kunnen we 

nu elke dag genieten van deze parel van de 

Kempen. Voorlopig is het kasteel weer even 

het privédomein van de prins, maar in 

december wordt het wederom geopend tij-

dens het Kerstmagie-spektakel. 

Zover is het nu nog niet. Eerst maar eens 

via de markt van Westerlo, waar in de vorm 

Wandeling
met adellijke 
allure
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Westerlo 

 Prins Simon de Merode.  Kasteel de Merode.

WM03_Special_2021_def.indd   2402-09-21   17:04



voerlui die met hun jaagpaarden schepen 

voorttrokken over het kanaal. Om half vijf 

’s morgens ging de sluis open en konden de 

schepen erdoor getrokken worden. Het 

werk van de voerlui was een verantwoorde-

lijke taak. Ze moesten ervoor zorgen dat de 

touwen tussen paarden en boten nergens 

bleven haken, anders zouden de paarden 

door de kracht van de schepen het kanaal 

ingetrokken kunnen worden. In het hele 

kanaal van 60 kilometer liggen tien sluizen 

die een hoogteverschil van 33 meter moge-

lijk maken. 

In de herbergen werden vooral maaltijden 

met eieren en spek geserveerd om de harde 

werkers van genoeg energie te voorzien. Ik 

besluit een iets lichtere maaltijd te nutti-

gen. En zal ik eens vragen of ze misschien 

een Witte Madam hebben? 

Gemarkeerde wandellus Langs 

Mosselgoren en Neerhelst, 12 km, 

beginnend en eindigend aan de Molen 

Van ’t Veld (Zeggedijk, 2440 Geel). 

Gedeeltelijk onverhard. 

WANDELWIJZER

zoveel water dus we zijn blij als we eens een 

boot zien.” “Het bier is hier ook goed”, vult 

Christianne aan. “Je moet de Witte Madam 

eens proberen, die is vernoemd naar het 

spook uit de duivelskuil van Kasterlee hier 

verderop. Heerlijk biertje, maar nu hebben 

we gewoon een Stella op hoor.” Voordat ik 

straks zelf in een geest verander neem ik 

maar een colaatje en stap verder langs het 

water over de onverharde weg naast het fiets-

pad. De schaduw van de bomenrij zorgt voor 

verkoeling op deze warme zomerdag.

Karakteristieke brug 
Een paar honderd meter verderop biedt de 

robuuste baileybrug een prachtig uitzicht 

over het kanaal. De brug is vernoemd naar 

de Engelsman Donald Bailey, die voor het 

ontwerp geridderd werd. Bailey maakte van 

zijn modelbouwhobby uiteindelijk zijn werk 

bij het Engelse ministerie van Defensie. 

Bijzonder is dat de brug uit grote metalen 

onderdelen bestaat, zodat ie snel opge-

bouwd kan worden en zware voertuigen kan 

dragen. Niet vreemd dat de brug voor het 

eerst aangelegd werd door militairen. Aan 

het begin van de Tweede Wereldoorlog werd 

hij vernietigd, maar in 1963 kwam eenzelfde 

baileybrug tijdelijk over het kanaal te liggen. 

‘Tijdelijk’ is hier overigens een rekbaar 

begrip dat tot heden voortduurt. 

Het zal Xander, Senna en Jorne weinig uit-

maken. Ze nemen vanaf de brug een frisse 

duik in het kanaal. Je moet er wel lef voor 

hebben en eigenlijk is het verboden. “Maar 

ja, er mag zoveel niet”, lachen de jongens.

Natuur
Na de brug volg ik de speciale routebordjes 

die me natuurgebied de Mosselgoren in lei-

den. Het is een gevarieerd gebied met poe-

len, rietlanden, loofbossen en redelijk zeld-

zame vogels zoals de rietgors, kleine karekiet 

en blauwborst. Ook de ringslang komt hier 

nog voor. Op sommige plaatsen is het pad 

ondergelopen en is een stel laarzen handig 

om door het water te waden. Het verderop 

gelegen natuurgebied Neerhelst is iets dro-

ger. Je vindt er een afwisselend landschap 

van vennetjes, knotwilgenrijen en zelfs een 

stukje heide. Een van de poeltjes waar ste-

kelbaarzen in leven heeft een enorme aan-

trekkingskracht op de ijsvogel. Een bijzon-

dere plantensoort die hier voorkomt is de 

brede orchis, een paarse orchidee die groeit 

op vochtige plekken en al bloeit in mei.

Mannen met paarden en boten
Terug langs het kanaal begint de zon te 

zakken en loop ik via Sas 9 ofwel de 

negende sluis in het kanaal naar Den Thijs 

voor een welverdiend diner. Eind negen-

tiende eeuw stond hier al een herberg, 

zoals bij bijna elke sluis. Hier overnachtten 

2021 Wandelmagazine Special Kempen herfst 23

 Molen van ’t Veld.

 De Mosselgoren.
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O
ver slingerende landweg-

getjes en via een flauwe 

bocht langs het Kanaal 

Bocholt-Herentals baan 

ik me een weg richting 

natuurgebied Mossel-

goren. Een mooie wandeling door het zeer 

gevarieerde landschap van de gemeente 

Geel. Onderweg zwaai ik naar plezierjach-

ten op het kanaal, passeer ik een noest wer-

kende boer, die vers gemaaid hooi op zijn 

land nog eens omkeert en wandel ik langs 

knotwilgen, heidevelden en veenmoerassen.

Molenspook
De route begint bij de historische molen, 

die nu aan de Zeggendijk staat, maar in 

1796 werd gebouwd in Heist-op-den-Berg 

in het gehucht Achterheide. Een prachtige 

houten molen met een bewogen geschiede-

Natuur en
cultureel erfgoed

nis. Volgens de overlevering vond er in de 

beginjaren een dodelijk ongeluk plaats. 

Boer Egidius Rijmenants zou in een vlaag 

van ‘overhaasting’ door het molengat zijn 

gevallen, maar er wordt beweerd dat hij 

vanwege zijn driftige aard van de molen is 

geduwd. Hoe dan ook, in de jaren na zijn 

ongewisse dood spookte Egidius’ geest vol-

gens sommigen rond de molen. Mensen 

hoorden ’s nachts een bel, anderen zagen 

gloeiende doodshoofden of zwevende lich-

ten. De verhalen leven voort in enkele 

lokale sagen en legenden.

In 1823 werd de windmolen verplaatst 

naar Elsum en functioneerde er tot eind 

jaren tachtig van de vorige eeuw, waarna hij 

in verval raakte. Hij dreigde zelfs om te val-

len, maar na overname door de gemeente 

werd dit cultureel erfgoed gerestaureerd en 

in volle glorie heropend aan de Zeggendijk, 

waar ook het bijbehorende Bakkerij-

museum is gevestigd. In het authentieke 

interieur is nog een dichterlijke inscriptie 

uit 1805 te vinden van Guillaume Platten-

borse, een van de eerste molenaars: 

“Ik mael met vlijdt en neerstichheyd
tot dienst van alle menschen 
maer het doet mij leedt 
omdat ik niet weet 
te doen voor ider syne wenschen.” 

Wandelen en fietsen
Langs maïsvelden, grasland, aardappel akkers 

en boerderijen loop ik terug richting het 

Kanaal Bocholt-Herentals. Bij het meer dan 

honderd jaar oude café Den Thijs Sas 9 ont-

moet ik fietsers Mieke en Christianne. “We 

komen hier vaak fietsen en wandelen”, vertelt 

Mieke. “Het is een prachtig gebied. Vooral 

het water is fijn. In België hebben we niet 
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Geel

Even boven het stadje Geel in de mooie streek 
tussen Ten Aard en Sint-Jozef Olen ligt een gebied 
verscholen dat roept om ontdekt te worden door 
wandelaars. Het is vooral bekend bij fietsers maar 
een gevarieerde wandeling laat je kennismaken met 
mooie vennen, de karakteristieke baileybrug, Sas 9 
en de roemruchte molen van ’t Veld.

TEKST & FOTO’S FRANK PETERS

 Natuurgebied Mosselgoren.
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 Rustpauze onder de beuken van een statige dreef.

 Op de Kabouterberg zie je overal kabouters

 Leuke vondst in de woonwijk vlakbij het bos.

Knooppuntenwandeling van bijna 8 km 

(makkelijk in te korten voor de aller-

kleinsten). Vertrek en eindig bij knoop-

punt 73, vlakbij Keeses Molen aan de 

Geelsebaan (N19). Horeca, parkeren, 

bushalte. Knooppunten: 73 – 74 – 16 –  

15 – 13 – 81 – 82 – 11 – 85 – 10 – 86 – 82 –  

12 – 152 – 16 – 17 – 73. 

WANDELWIJZER WANDELWIJZER
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genieten van de zonnige ochtend. Maar 

druk is het niet echt. Twee wandelende Ant-

werpse dames vragen ons lachend wat we 

aan het zoeken zijn op een stuk dood hout 

op de rand van een open heide. Als we ver-

klappen dat we zojuist onze eerste koraal-

zwammen van het seizoen gevonden heb-

ben, weten ze precies wat we bedoelen. 

“Tuttifrutti-zwammekes!” legt eentje lachend 

uit. “Zo heb ik dat altijd aan mijn kleinkin-

deren verteld. Later heb ik veel moeit moe-

ten doen om hen dat woord weer af te 

leren!” Het tweetal is het met ons eens dat 

dit jaar wel eens een goed paddenstoelen-

jaar zou kunnen worden, vanwege die natte 

zomer. “Maar de paddenstoelen zijn wel ’n 
bitteke loat. En het moet eerst nog wel wa 

warm worden.” Daar geloven we wel in, dus 

de herfst wordt gegarandeerd prachtig op 

de Hoge Mouw.

Zandige paadjes
Bossen en stukken open heide volgen 

elkaar in snel tempo op. Er wordt in het 

provinciaal domein naar een afwisselend 

landschap gestreefd waarbij naast grove 

dennenbossen meer heischrale graslanden 

moeten ontstaan, zoals het stuk op het dak 

van de tunnel bewijst, naast ook nieuwe 

natuurspeeltuinen. Op zandvlaktes ver-

spreid in het bos komen we geregeld enkele 

speelconstructies van hout tegen. Eentje is 

een enorm klimrek die de vorm heeft van 

het geraamte van een prehistorische boer-

derij, omdat hier in 2017 sporen van oude, 

Keltische akkers uit de ijzertijd gevonden 

zijn. Leren en spelen tegelijk dus.

Na een uur van afwisselend grove dennen 

en heide komen we onverwacht midden in 

een statige beukendreef uit, waar we op het 

enige bankje even pauzeren. Enkele moun-

tainbikers zoeven ons voorbij, spetterend 

door de plassen. Verderop draait het pad 

dan weer een heuvel op waar we de kuit-

spieren even aan het werk moeten zetten. 

Nu gaat het over zandige paadjes continu 

zigzaggend en op en neer van knooppunt 

naar knooppunt. Zoonlief moet wat energie 

kwijt dus springt en rent hij, zich Spider-

Man wanend, elke ‘achtbaan’ met een loei-

vaart naar beneden. 

Slapende reus
Een vreemd maar bijzonder kunstwerk 

langs de route is A Giant Sculpture, het ijze-

ren hoofd van de slapende reus die half uit 

de zandvlakte lijkt uit te steken. Op, in en 

rond de metershoge sculptuur krioelt het 

van de kinderen, een groep van een jeugd-

beweging die op zomerkamp is in de buurt, 

zodat een goede foto maken van het beeld 

vandaag helaas onmogelijk is. Nadat we 

een ijsje hebben gekocht bij de ijskar die 

strategisch op knooppunt 16 postgevat 

heeft, vergapen we ons op de Kabouterberg 

aan de enorme luchtwortels waarmee de 

grillige grove dennen zich staande houden 

in de rulle zandbodem. Tussen de wortels 

zouden kabouters wonen, de oorspronke-

lijke bewoners van Kasterlee ... We sluiten 

onze dag af met een potje minigolf: ook 

geschikt voor volwassenen. 
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 Bizarre luchtwortels op de Kabouterberg

Special Kempen

Op en neer tussen

reuzen en kabouters
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Kasterlee

Tussen de luchtwortels van de grove dennen 
op de Kabouterberg zouden – hoe kan het 
anders – kabouters wonen, en ergens onder 
de zanderige top van de Hoge Mouw slaapt 
een reus… Maar in essentie is het hart van de 
Kempense Heuvelrug bij Kasterlee vooral een 
heerlijk bos om in te verdwalen.

TEKST & FOTO’S JONATHAN VANDEVOORDE

M
oet ik hier aan draaien? Zoon-

lief staat bij een stalen paal 

met een wiel met handvat 

eraan. Doe maar, tip ik. De 

paal begint te praten. Een 

stem met een sappig Antwerps 

accent vertelt over een of andere vent, “den Creatieven 

Cas”, die het kind in ons aanspoort tot een speurtocht 

in het bos. “Is dat Tom Waes?” Nee hoor, maar die 

praat ook wel zo, inderdaad. Wij kennen alle drie  

den Tom van zijn leuke reisprogramma’s op televisie. 

Ik ben hier vanaf de camping samen met vrouw- en 

zoonlief door een mooie woonwijk naartoegelopen om 

het spoor van de 8 kilometer lange Slapende Reuswan-

deling op te pakken. Da's het voordeel van een knoop-

puntenwandeling: het maakt niet uit waar je overnacht, 

je kunt altijd starten en eindigen waar het je het beste 

uitkomt. 

Provinciaal domein
Zo zullen we onderweg nog enkele van deze ‘praatpalen’ 

tegenkomen in het bos, met de leuke stem die een 

opdracht geeft voor jong en oud.. We wandelen in  

Provinciaal Groendomein Hoge Mouw. Het ‘provinciaal 

domein’ is een Belgisch instituut: het is een doorg aans 

uitgestrekt, groen gebied waar natuurbeheer en  

recreatie hand in hand gaan. Het domein beschermt de  

Kempense Heuvelrug, een 15 kilometer lange richel van 

zand, klei en leem die enkele tientallen meters boven de 

vlakte uitsteekt en miljoenen jaren geleden door de (toen 

veel grotere) Noordzee hier is afgezet. De rug bestaat uit 

de Zwarte Berg, de Kabouterberg en de Hoge Mouw die 

het hoogste punt vormt, 35 meter boven de zeespiegel.

Het is zaterdag, dus alleen zijn we niet in onze recrea-

tiedrang. Gezinnen met kinderen, hardlopers, fietsers 
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VERZAMEL AL ONZE WANDELNETWERKEN 
IN JOUW WANDEL BIBLIOTHEEK!

Heb jij een favoriet wandelnetwerk? Of ben je fan 

van meerdere? Bestel jouw persoonlijke wandel-

kaarten op www.kempen.be/wandelnetwerken 
en stippel zelf oneindig veel routes uit! 

Kan je niet zo goed overweg met een papieren 

kaart? Bereid dan jouw wandeling voor op  

www.wandelknooppunt.be of laat je inspireren 

door een van de suggestie wandelingen.
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Kapel Kapell ell

Special Kempen

10 wandelnetwerken
Kempense Heide
Purperen heidebloempjes? Natuurlijk, maar 

ook uitgestrekte vennen, imposante zanddui-

nen, grazende schapen én een driesterrenstilte-

gebied. 

Kempense Kolonies
Een mix van sociale geschiedenis, erfgoed en 

natuur op de domeinen van de landlopers-

kolonie. Maar ook de valleien van de Mark en 

het Merkske in het grensgebied met Nederland. 

Wist je dat Wortel-Kolonie recent zelfs werd 

uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed! 

Kempens Landgoed
Europese topnatuur in het Turnhouts Vennen-

gebied. Een officieel stiltegebied in Landschap 

De Liereman. En gezonde lucht à volonté in het 

Gewestbos of Domeinbos Hoge Vijvers… 

Kempense Hoven 
Fraai aangelegde kasteeldomeinen. Afgewisseld 

met gevarieerde stukjes natuur zoals oude klei-

putten langs het kanaal, heidestroken en de 

Antitankgracht. 

Kempense Beemden
Een typisch beemdenlandschap met natte wei- 

en hooilanden, broekbossen en rietkragen. Hou-

ten vlonderpaden, bruggetjes en stapstronken 

houden je voeten droog. 

Je stapschoenen
al ingepakt?

De rode draad door elke wandeluitstap in de Kempen? 
Het gebruiksvriendelijke knooppuntensysteem. Prik  
naar hartenlust speldenkopjes op je Kempenkaart. Je 
mogelijkheden zijn eindeloos. Spot je tijdens je tocht al van 
ver de rood-witte borden? Zij sturen je in de juiste richting. 

Kempense Heuvelrug
De mix van zand, duinen en altijd groene den-

nenbomen maakt van de Kempense Heuvelrug 

en iconisch landschap. De vlakke weilanden in 

de vallei van de Kleine Nete zorgen voor afwis-

seling in de fauna en flora. 

Kempense Meren
Het Kempense Lake District: die omschrijving 

van de Molse regio klinkt niks overdreven. De 

jarenlange ontginning van kwartszand creëerde 

een lappendeken van meren, vijvers en plassen. 

Kempense Netevallei
De vallei van de Grote Nete zorgt voor een 

gevarieerd landschap. Malse weide, bloemrijke 

beemden, eeuwenoude hoeven, stemmige kerk-

weggetjes en karaktervolle herbergen. 

de Merode
Afwisselend wandelen door bossen en duinen, 

vennen en heide, graslanden en moerassen en 

tussen het groen ook nog eens bijzonder erf-

goed ontdekken.

Het Grote Netewoud
Stuifduinen, grasland, heide, vennen… Variatie 

troef in dit stukje topnatuur!
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 De heide in bloei.  Aeroclub Keiheuvel. Een toegangspoort tot een onbekende 
bestemming.

Knooppuntenwandeling van 11,5 

kilometer. Start: Recreatie- en natuur-

park Keiheuvel, 17de Esc. Licht Vlieg-

wezenlaan 14, Balen. Deels onverhard. 

Inkorten tot ong. 5 km is mogelijk. 

Knooppunten: 53 – 8 – 9 – 96 – 2 – 97 –  

98 – 99 – 1 – 65 – 60 – 5 – 4 – 3 – 7 – 53.

Tip: Bed & Breakfast Tannerie. Guy en 

Kim bouwden de oude burgemeesters-

woning aan de Markt van Balen om tot 

stijlvol gastenverblijf. Mét verwarmd 

zwembad in de tuin.

WANDELWIJZER WANDELWIJZER

2021 Wandelmagazine Special Kempen herfst 17

tes. Hier is alles groen en dichtbegroeid. 

De Most, zoals het gebied heet, is een soort 

drassige vallei. Ik loop langs een poort met 

twee bakstenen pilaren, als een soort oprij-

laan. Alleen ligt er niets aan het einde van 

het pad, voor zover ik kan zien. Dan kom ik 

voorbij een huis. Rondom dit huis, dat 

midden in het bos staat, lopen tientallen 

pauwen. Het felle blauw van de veren is 

duidelijk zichtbaar tussen de bomen en 

struiken. Dan loopt het pad naar een echte 

oprijlaan. Dat van kasteel De Most. In de 

verte zie ik een gebouw tussen de bomen 

liggen. Vanuit het pad gezien, lijkt het meer 

op een grote hoeve. Het is geheel is privé-

terrein, dus een kijkje van dichtbij nemen, 

is niet mogelijk. 

Schuilplaats voor het verzet
Op een bankje bij een bushalte die aan het 

onverharde pad ligt, zit ik wat te lezen over 

de geschiedenis van De Most. De naam 

heeft te maken met de moerassige toestand 

van het gebied, dat lager ligt dan de omge-

ving. Ook hier gaat het over de bevoorra-

ding van het leger via het kanaal. Het hooi, 

stro en ook hout en turf kwamen uit De 

Most en gingen over het kanaal naar Leo-

poldsburg. In een latere periode gebruikte 

men het hout uit deze bossen voor in de 

mijnbouw. Ook is het bos een tijd een 

jachtgebied geweest en in de Tweede 

Wereldoorlog schuilden er verzetsstrijders. 

Ik kan me er wel wat bij voorstellen, met al 

die dichte begroeiing. 

Het laatste deel van de route gaat zowel 

door het bos als over de zandduinen. Ik 

merk dat ik langzaam weer in de buurt van 

het recreatiepark kom, door de geluiden en 

de drukte om me heen. Alsof ik langzaam 

weer in de bewoonde wereld terugkom. 
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 Het landschap van de Keiheuvel.

 Het Kanaal van Beverlo was  
ooit druk met goederenvaart.

Special Kempen
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Balen

D
e Keiheuvelwandeling 

start op het terrein van 

het gelijknamige recrea-

tiepark. Letterlijk, want 

de markering wijst mij 

langs de speeltuin, via 

de sportvelden, langs de trekkershutten en 

glampingtenten. En dan direct de natuur in. 

Na een stukje door het bos strekken de 

zandvlaktes zich voor mij uit. En het eerste 

vennetje komt ook al in zicht. In de verte 

liggen de grasvelden van de Aeroclub Kei-

heuvel. Vandaag is het weer er niet naar, 

maar wie geluk heeft kan vanaf hier de 

zweefvliegtuigen de lucht in getrokken zien 

worden. De route loopt om het vennetje 

heen. Witte waterlelies floreren in het water.

Hoe verder ik loop, hoe meer ik de drukte 

van het recreatiepark achter me laat. Wan-

neer ik alleen nog maar geel zand, omrand 

met dennen en groene struiken om me 

heen zie, ben ik, op een enkele andere wan-

delaar na, alleen. Hier en daar piepen er al 

een paar heidebloempjes omhoog. Het is 

ploeteren door en tegelijkertijd genieten 

van het mulle zand. Soms is het zoeken 

naar een loopspoor, maar de markering 

leidt mij gericht door het gebied. 

De mooiste vaart
Dan sta ik ineens midden in een woonwijk. 

Ik ben verbaasd, waarom zou dit bij de 

route horen? Na een paar bochten kom ik 

erachter: om bij het Kanaal van Beverlo uit 

te kunnen komen. Dit is een vaart die 

voornamelijk in het groen ligt. Ook hier is 

het wateroppervlak bezaaid met waterlelies. 

Er zwemt een groepje eenden voorbij. Op 

de oevers beproeven verschillende vissers 

hun geluk. Van vaders die hun zoon de 

kunst van het geduld leren tot een aantal 

oude rotten. Eentje spreekt mij aan. Ik 

vraag hem wat hij hoopt te vangen: “Ik vis 

op rietvoorn, maar er zit hier van alles in de 

vaart, zoals karpers en snoek.” Hij weet mij 

te vertellen dat het Kanaal van Beverlo 

benoemd is tot de een na mooiste vaart van 

de provincie. “Maar als je het mij vraagt is 

het de mooiste, hoor! Zelfs van heel België! 

De vaart loopt tot aan Leopoldsburg. Daar 

lag vroeger een grote legerbasis en het 

kanaal is aangelegd om de manschappen te 

bevoorraden.” Ik heb nog geen bootjes 

gezien dus vraag of er überhaupt op geva-

ren mag worden. De visser lacht: “Geen 

goederenvervoer, maar plezierbootjes 

mogen hier wel varen.” Ik wens hem een 

succesvolle vangst en vervolg mijn route 

langs het kanaal.

Kasteel De Most
Al een tijdje waggelen drie ganzen op hun 

gemakje voor mij uit op het grindpad. Af 

en toe stoppen ze even om tussen het gras 

te pikken. Ze lijken het volkomen naar hun 

zin te hebben. 

Mijn route buigt van het kanaal weg, het 

bos in. De tegenstelling is groot met het 

begin van de wandeling over de zandvlak-

Door de Keiheuvel  
en De Most

De Keiheuvelwandeling 
is een afwisselende 
route door de 
natuurgebieden 
Keiheuvel en De Most 
waarin eenzame 
zandvlaktes en dichte 
begroeiing elkaar 
continu afwisselen. 
Water en zand vertellen 
bovendien boeiende 
verhalen. 

TEKST & FOTO’S JUDITH VAN BILSEN
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 Vlonderpad door het moeras.

 Ludieke manier om mensen aan te zetten 
meenemen van hun rotzooi.

 Waarheen? Daarheen!

Knooppuntroute, start bij Sportpark 

Vossekot, Geenend 9, Retie (knooppunt 

140 ligt iets ten zuiden van de parkeer-

plaats, aan de weg). Knooppunten: 

140-139-96-95-98-2-1-101-99-92-57-

58-59-93-136-94-43-41-40-138-140, 

ong. 17,5 km. 

Tip:: ongeveer halverwege ligt café-

restaurant ’t Meulezicht, naast de oude 

watermolen.

WANDELWIJZER WANDELWIJZER
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Natuur heeft een stem
Onze eerst echte beek is het Loeijens  

Neetje, een smalle waterstroom waarin een 

vistrap is aangelegd. In het verleden is een 

aantal van de beken rechtgetrokken met als 

doel het vochtige land sneller te ontwateren 

en geschikt te maken voor landbouw. 

Gelukkig veranderen de inzichten en heeft 

naast landbouw ook natuurontwikkeling 

een belangrijke stem gekregen in het 

beheer van het land. Dat betekent dat er 

stuwen en schuiven in de rechte beek zijn 

geplaatst om het water langer vast te hou-

den. Voor de vissen is er een loop om de 

stuw heen gelegd. 

Verder stroomopwaarts blijkt het Loeijens 

Neetje af te takken van een bredere water-

stroom, waar een stoet van zes kano’s door-

heen trekt. Het water is schoon en niet al te 

diep. Maar wel genoeg om toch in om te 

slaan en heel nat te worden, zien wij van 

het bruggetje. Gelukkig is het zomer en  

lijken de twee nu natte jongens het vooral 

vermakelijk te vinden, net als de inzitten-

den van de andere kano’s.

Coulisselandschap
Het is flink doorstappen om van de ene 

neet naar de andere te komen, en onze 

route doet ze niet eens alle zeven aan. Maar 

het tussenliggende landschap is de moeite 

waard. Kleine percelen landbouw wisselen 

af met stukken bos en her en der een plukje 

huizen die samen een gehucht vormen. Zo 

is een klein coulisselandschap ontstaan, 

waardoor je van het ene naar het andere 

type landschap stapt. Het ene moment 

lopen we langs weides met koeien en 

akkers met maïs, dan weer langs verwil-

derde slootranden waar het leverkruid uit-

bundig staat te bloeien. 

Vlak bij het Loeijens Neetje staat een pick-

nickbank, waar we ons broodje nuttigen. 

Daarachter staat een zorgboerderij, met 

kippen en twee ezels. En hoewel de bewo-

ners van de zorgboerderij hun dieren harts-

tochtelijk staan te aaien, hebben de lang-

oren meer interesse in onze boterhammen. 

Al snel steken ze hun neus over het lage 

hek om te snuffelen of er ook voor hen iets 

eetbaars bij zit. Een hand gras uit de berm 

valt gelukkig ook in de smaak en in no time 
heb ik nieuwe beste vrienden gemaakt.

Vlonders door het moeras
Maar er staat nog zo’n 8 kilometer op ons 

programma en dus trekken we verder. Vanaf 

de watermolen aan de Witte Nete lopen we 

een moerasachtig gebied in. Kennelijk heeft 

men zich hier vroeger niet aan het ontwate-

ren gewaagd, want het is een volgroeid, 

soms haast mangrove-achtig stuk natuur. 

Gelukkig is er een vlonderpad aangelegd, 

zodat de voeten droog blijven. Manshoge 

varens, scheefgezakte bomen en een over-

vloed aan vruchten van lijsterbes en kam-

perfoelie geven dit deel van onze route een 

oerwoudachtige allure. De laaghangende 

takken maken dat we regelmatig gebukt en 

gebocheld over het pad bewegen, het draagt 

alleen maar bij aan het oerwoudgevoel. 

Opschieten doen we niet, genieten wel.

Het is al tegen zessen als we terugkeren op 

ons startpunt. De avondlucht wordt grijzer, 

er lijkt een bui op komst. Hoog tijd om een 

terras met grote parasols op te zoeken en 

een van de streekbieren uit te proberen. 

Nog een van de vele pluspunten van een 

wandeling in de Kempen! 
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 Watermolen aan de Witte Nete.

Special Kempen

Waterrijk 
Retie
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Retie

O
ngetwijfeld een van de 

mooiste en meest zicht-

bare elementen in het 

stelsel van beken en kre-

ken dat rond Retie ligt, is 

de oude watermolen aan 

de Witte Nete. Het roestige schoepenrad is 

dan weliswaar buiten werking gesteld en 

vervangen door een spuisluisje, het water 

spoelt hier met gezwinde vaart naar bene-

den. Het is niet alleen aangenaam pauzeren 

op het bankje bij de molen, de plek is ook 

een prima vertrekplaats voor kano’s. Vanaf 

een speciaal aangelegde steiger worden ze 

hier te water gelaten. Misschien wel de 

beste manier om de waterlopen rond Retie 

te verkennen.

Wij doen dat te voet en daarvoor zijn we 

vertrokken op een ruim 17 kilometer lange 

wandeling langs knooppunten. De eerste 

kilometers gaan door ‘de buitenwijken’ van 

het dorp, een aangenaam rommelige verza-

meling van allerlei vormen van bebouwing. 

Strakke nieuwbouw pal naast een bijna 150 

jaar oude kapel; in Vlaanderen kan dat. Die 

kapel in het gehucht Duinberg is dan wel 

weer gelijk het eerste hoogtepunt: een lief-

devol onderhouden devotiehuisje, waar je 

even een kaarsje kan branden. De religieuze 

rituelen van de katholieke kerk spreken me 

nu eenmaal meer aan dan de sobere gods-

huizen ten noorden van de grens.

De inwoners van Retie 
boffen maar. Hun ‘achtertuin’ 
bestaat uit een gevarieerd 
landschap van bossen, 
moeras, kleinschalige 
landbouwgronden en open 
velden. Met als bonus zeven 
‘neten’: geen jeukende 
beestjes, maar beken die 
de waterhuishouding in het 
van oorsprong veenachtige 
terrein reguleerden. Voor 
de wandelaar een ideaal en 
afwisselend gebied.
 
TEKST PAUL VAN BODENGRAVEN. 
FOTO’S MARCO BARTEN
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 Dennenappels schieten.

 Onze beloning bij Theehuisje De Wouwershoeve.

Talanderwandeling: knooppuntenroute 

door Domeinbos Hoge Vijvers, 11 km.

Start: Talander, De Lusthoven 88, 

Arendonk. Parkeren: rijd voorbij 

Talander over het onverharde pad  

naar de parking voor Theehuisje  

De Wouwers hoeve.

Knooppunten: 1 – 2 – 90 – 97 – 10 – 8 –  

6 – 3 – 4 – 1.

Tip: De kinderwandeling die vertrekt bij 

Theehuisje De Wouwershoeve is een 

wandeling op maat van kinderbeentjes, 

een leuke extra wandeling voor kleine 

avonturiers!

WANDELWIJZER WANDELWIJZER

ARENDONK
Met een aanvullende wandeling van 

zo’n 3 kilometer krijg je een goed beeld 

van de dorpskern. Deze knooppunten-

wandeling start op het plein bij de kerk 

en het gemeentehuis en voert direct 

door een groot park met speeltuin. Via 

het Heem museum en de Toremans-

molen wandel je richting de rand van de 

dorpskern. Academie Arendonk is een 

sterk staaltje industriële architectuur. 

Met een lusje kom je dan weer terug  

op het plein bij de kerk.

Start: Parking Deriossart naast het 
gemeentehuis, Vrijheid 29, Arendonk.
Knooppunten: 47 – 49 – 50 – 37 – 31  
– 35 – 36 – 37 – 50 – 49 – 47.

 De speelzones zijn ook leuk voor volwassenen!

 De munitiebunkers van de Duitsers.

2021 Wandelmagazine Special Kempen herfst 13

eventueel gebruik tijdens de Koude 

Oorlog. Pas in 1996 worden de bun-

kers uit gebruik genomen en liggen ze 

leeg. Ze zijn nu eigendom van het 

Belgische leger en die denkt sindsdien 

na over een nieuwe bestemming.” Het 

hoge hekwerk is op plaatsen kapot 

geknipt en doet vermoeden dat er in 

de tussentijd andere mensen in die 

bunkers zijn geweest. 

Ook dat klopt, want we lezen dat het 

terrein wel eens is gebruikt voor ille-

gale techno-feestjes. Marcella lacht: 

“Snap ik helemaal, maar je moet er 

toch niet aan denken dat die dikke 

stalen deuren ineens dicht gaan als je 

binnen bent …” Zij refereert aan de 

deuren van de bunkers die 40 centi-

meter dik zijn. Er gaan verhalen dat 

de Duitsers er kernkoppen opgesla-

gen hadden, maar ja, daar doen ze 

zelf geen uitspraken over…

Voorbij het hek draait de route weer 

het bos in. Daarna worden we getrak-

teerd op een fijn stukje heide. Om ver-

volgens weer door bos ons eindpunt te 

naderen: Theehuisje De Wouwers-

hoeve, dat wordt uitgebaat door men-

sen met een beperking. Voorzichtig 

vraag ik of we al welkom zijn, want 

eigenlijk zijn we best vroeg. “Maar 

natuurlijk!”, is het gastvrije antwoord. 

De courgettecake en het mirabeltaartje 

uit eigen bakkerij smaken ons goed en 

vormen de perfecte beloning voor de 

Talanderwandeling. 
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Wandelen in Arendonk doe je in het Domeinbos Hoge Vijvers. 
Bij de Talanderwandeling verlang je bij het begin al naar het 
einde, want de route eindigt bij Theehuisje De Wouwershoeve 
waar onder andere zelfgebakken lekkernijen verkocht 
worden. Maar eerst wandelen, die beloning volgt later!

TEKST & FOTO’S JUDITH VAN BILSEN

 Een stuk heide in Domeinbos Hoge Vijvers.

Special Kempen
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Arendonk

D
e Talanderwandeling 

door Domeinbos Hoge 

Vijvers is zo’n 11 kilo-

meter lang en is ver-

noemd naar Talander, 

een organisatie gericht 

op mensen met een beperking en die zijn 

thuis kent in deze bossen. De route begint 

bij Speelzone De Bosuil, gericht op avon-

tuurlijke kinderen. In verschillende ‘kam-

pen’ in het bos zijn activiteiten te vinden. 

We ontdekken dat die activiteiten net zo 

leuk zijn voor volwassenen. We klauteren 

over het houten parcours en houden een 

spannende competitie dennenappelschie-

ten. Met een soort katapult lanceren we 

dennenappels door de gaten van een scha-

vot. Wandelmaatje Marcella is minstens zo 

fanatiek en wint deze wedstrijd met glans!

Bloemenpracht
Direct na dit speelbos lopen we een heel 

rustig stuk natuur in. Hier is alles wat dich-

ter begroeid. De kinderstemmen vervagen 

snel naar de achtergrond. Hier is niemand! 

Een slak neemt de tijd om op zijn gemakje 

het pad over te steken. Door zijn gele huisje 

zie ik hem net op tijd en kan ik opzij stap-

pen. Dan komen we bij een veld met zon-

nebloemen uit. Op een bankje nemen we 

een slok te drinken uit onze flessen en zwij-

gen. De bijen en andere insecten hebben 

hier het hoogste woord. Druk zoemend zijn 

ze aan het werk in de berm vol wilde bloe-

men langs het veld.

Kernkoppen
De route gaat verder door het bos en we 

komen uit op een lang, breed pad. Fietsers 

schieten ons in volle vaart voorbij. Richting 

de grens met Nederland, ontdekken we 

even later. Een hardloopster die ons 

inhaalt, hoort ons praten en roept: “Ja, je 

loopt nu precies over de grens. Aan die 

kant liggen het Nederlandse Reusel en 

Hooge Mierde!” Wanneer we weer van de 

grens afdraaien, zien we aan de rand van 

een akker een grenspaal staan. Hier start 

ook een flink hoog hek met twee lagen 

prikkeldraad erboven. Al snel spot Marcella 

iets dat op een bunker lijkt. Wij denken 

Tweede Wereldoorlog, maar dat blijkt vol-

ledig onjuist te zijn. Deze bunkers werden 

vanaf 1960 door nota bene de Duitsers 

gebruikt voor de opslag van munitie, lees ik 

voor vanaf het internet. “Maar voor welke 

oorlog dan?”, vraagt Marcella. Ik lees ver-

der: “Met toestemming van de Belgische 

regering werd munitie opgeslagen voor 

Wandelen in 
het Domeinbos 
Hoge Vijvers
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De trots van Turnhout
Wanneer ik door de poorten van het 

begijnhof wandel, weet ik het meteen: wie 

in Turnhout is, mag dit absoluut niet mis-

sen. Het hofje stamt uit de veertiende 

eeuw. In de hoogtijdagen, rond 1675, 

woonden hier ongeveer 370 begijnen. Na 

veel dieptepunten die volgden, zoals brand, 

plunderingen, de pest en andere plagen, is 

de rust tegenwoordig volledig terugge-

keerd. Het geheel is onlangs nog gereno-

veerd en dat is te zien want het ziet er piek-

fijn uit. Overal zijn de bloembakken gevuld. 

De perkjes liggen er aangeharkt bij. Op een 

Turnhoutse na, die haar hondje uitlaat, ben 

ik alleen. In het midden van het hofje ligt 

een grot ter ere van Maria. Aan de zijde 

hangen allemaal tegeltjes van mensen die 

Maria bedanken voor wat zij voor hen heeft 

betekent of zelfs voor een bijzondere gene-

zing. Deze plek heeft dus een bijzondere 

uitwerking op mensen gehad. Pas in 2002 

overleed de laatste begijn en sindsdien 

wordt het hofje bewoond door allerlei 

Turnhoutenaren.

Turnhoutse Vennen
Na de stadswandeling is het tijd voor 

natuur. Samen met wandelmaatje Marcella 

bezoek ik eerst het bezoekerscentrum Klein 

Engeland. We hebben geen tijd om uitge-

breid te lunchen want we willen direct op 

pad. Daar hebben zij wel wat voor! Mar-

cella krijgt een bruine koelrugzak omge-

hangen, gevuld met allerlei smakelijke 

streekproducten, van lokale honing tot 

vlierbloesemwater, heerlijke koeken en 

notenrepen van de lokale bakker. En 

natuurlijk mogen lekkere kaasjes en een 

eiersalade voor op het brood niet ontbre-

ken. Dat wordt smullen straks!

Al vanaf het begin van onze wandeling aan 

de Klein Engelandhoeve staan we met onze 

beide voeten in het Vennengebied. Samen 

met de Kalmthoutse heide, het Landschap 

de Liereman, verschillende militaire domei-

nen en de Kampina in Nederland, vormt 

het een overblijfsel van wat ooit één uitge-

strekt heidelandschap was. Dat landschap 

kwam tot stand door de wisselwerking tus-

sen mens en natuur. De aanwezigheid van 

venplanten, natte heide met veenslenken, 

droge heide, vochtige heischrale graslanden 

en soortenrijke duingraslanden illustreert de 

waarde van het landschap.

En de kastelen?
De officiële naam van deze wandeling 

brengt ons in verwarring: de Kasteeltjes-

wandeling. We zijn al een eind op weg, 

maar kastelen hebben we nog niet gezien. 

We besluiten het internet erbij te halen en 

wat blijkt? Het gaat helemaal niet over ver-

sterkte gebouwen met een ophaalbrug. We 

lezen: “Ballematen, De Kasteeltjes, Hoog-

moerheide, Nonnenmoer, Bieheide, Zwart 

Water en Zandvenheide zijn gebieden waar 

je langskomt.” Dat verklaart een hoop! Het 

landschap is behoorlijk afwisselend. We 

wandelen door bossen en komen regelma-

tig uit bij een open veld. Soms met een 

plas. Vanaf de uitkijktoren kijken we over 

de twee grotere vennen in dit gebied: de 

Kleine en Grote Klotteraard. Ons favoriete 

punt op de route is zonder twijfel de Hoog-

moerheide. Langzaam kleurt de heide hier 

al paars, wat een prachtig kleurenpalet 

oplevert met de verschillende tinten groen 

van de struiken. Een kokette dame ploetert 

met haar hakjes door het zanderige pad. Vol 

verbazing kijken we haar na. Toegegeven, 

het is het meer dan waard! 

 Bedankjes aan Maria voor haar goede daden.

 De natuur kleurt paars en groen.

 Het kasteel in het centrum van Turnhout.

De Vennen- en Kasteeltjeswandeling 

zijn twee aparte knooppuntenwande-

lingen die aan elkaar gelust zijn. Samen 

11,3 kilometer. Start: Bezoekerscentrum 

Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 

29, Turnhout.

Knooppunten: 52 – 90 – 6 – 2 – 96 – 97 –  

41 – 75 – 40 – 95 – 94 – 93 – 50 – 92 –  

89 – 91 – 51 – 52.

Tip: Een stadswandeling (rode route,  

4,6 km) start aan Toerisme & UiT (gratis 

kaart) aan de Grote Markt in het centrum.

WANDELWIJZER WANDELWIJZER
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Special Kempen

Door stad 
en land

 In het begijnhof wonen nu Turnhoutenaren.

 De picknickrugzak van Klein 
Engelandhoeve.

O
p het eerste oog lijkt Turnhout net als 

zoveel Belgische steden. Maar al snel 

kom ik erachter dat ik te rap oordeel. 

Direct op de Grote Markt maakt het 

Stadhuis indruk. Een Romeins aan-

doende gevel staat pontificaal aan het 

plein. Na twee bochten piept ineens de voorzijde van het 

kasteel van de Hertogen van Brabant in mijn zichtveld. 

Het voelt heel bijzonder, zo’n kasteel inclusief grachten, 

midden in de stad. Het geeft het centrum van Turnhout 

een zekere statigheid. In de straten langs de grachten is het 

een gekrioel van jewelste. De wekelijkse brocantemarkt 

(iedere zondagochtend) is net van start gegaan en koopjes-

jagers speuren naar de mooiste objecten.

10 Wandelmagazine Special Kempen herfst 2021

Turnhout

Wie Turnhout bezoekt, staat voor een 
dilemma: de stad of het land? Waarom niet 
allebei? Het begijnhof in het stadscentrum 
is UNESCO Werelderfgoed. En met het 
Turnhouts Vennengebied combineer je een 
stadsbezoek met een wandeling in een mooi 
stuk natuur.

TEKST & FOTO’S JUDITH VAN BILSEN
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De Bruggeskeswandeling is een 

bewegwijzerde boswandeling over 

onverharde paden, ongeveer 10 

kilometer. Start: Bezoekerscentrum 

Boshuis, Jachtweg 27, Ravels.

WANDELWIJZER

 De wandeling is duidelijk gemarkeerd.

 Een van de twintig bruggetjes op de route.

 Een van de vennetjes in het gebied.

 Het Grave Ravenpad met activiteiten 
voor jong en oud.

MOLEN NACHTEGAAL  
DER MAATVENNEN
Midden in het dorp Ravels, ligt deze 

windkorenmolen op het terrein van 

een prachtige huis met herkenbare 

blauwe luiken. De molen is helaas 

gesloten als wij er zijn. We bellen aan 

en de molenaar doet open: “O natuur-

lijk, ik pak even de sleutel en dan leid ik 

jullie rond!” De heer Van Himbergen is 

dolenthousiast en legt uit: “We hebben 

geen vaste openingstijden, omdat 

deze molen familiebezit is. Als ik thuis 

ben, dan leid ik bezoekers met alle 

liefde rond.” Vol passie vertelt hij over 

de geschiedenis van deze molen 

waarvan de familie nog druk bezig is 

met de renovatie. De tekeningen en 

gedichten die op de muren binnenin de 

molen staan, vullen de molenaarsver-

halen van Van Himbergen aan.

2021 Wandelmagazine Special Kempen herfst 9
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Special Kempen

W
aarom deze wan-

deling van zo’n 10 

kilometer de Brug-

geskeswandeling 

heet, wordt al snel 

duidelijk. We zijn 

nog geen 100 meter onderweg en het eerste 

bruggeske dient zich al aan. In totaal zijn er 

twintig bruggetjes die zorgen dat je onder-

weg geen natte voeten krijgt. De kleine 

houten loopbruggen liggen over de smalle 

sloten die er overal in het 850 hectare grote 

Gewestbos te vinden zijn. Het blijkt om 

een systeem van bevloeiingsgrachten te 

gaan dat het kalkrijk water uit het verderop 

gelegen Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 

naar deze droge gronden moest brengen. 

In de hoop dat de grond geschikter zou 

worden voor de landbouw. Een plan dat 

niet helemaal uitpakte zoals de hoge heren 

het bedacht hadden. Het systeem trok 

zoveel water uit het kanaal dat dit onbe-

vaarbaar werd. En dus werd voor transport 

boven landbouw gekozen. 

Overigens was dit gebied lang niet altijd zo 

bebost als het nu is. In het begin van de 

twintigste eeuw werd de arme heidegrond 

verkocht aan de Belgische Staat, die startte 

met de aanplant van dennenbossen. Inmid-

dels zijn daar ook heel wat loofbomen bij-

gekomen. En gelukkig is op sommige plek-

ken de heide nog bewaard gebleven. Onze 

wandeling gaat daardoor over kronkelige 

paadjes door dichtbebost gebied, door 

Op bezoek bij

de ‘Pieren’
open bossen, voorbij stukken heide en 

langs grote open plekken met vennen waar 

schapen op de oevers grazen. Al met al een 

vredig plaatje en niet iets dat herinnert aan 

de dorre woestenij die dit gebied ooit was.

Het Grave Ravenpad 
Onderweg komen we ook regelmatig een 

paal met een houten raaf tegen. Dit is de 

markering voor de kinderroute met de 

naam Het Grave Ravenpad. Waar de snavel 

heen wijst, is je looprichting. Op borden 

zijn verhalen over de raven te lezen en krij-

gen de kinderen opdrachten die zij in het 

bos kunnen uitvoeren. Wandelmaatje  

Marcella kan de verleiding niet weerstaan 

en trakteert mij dan ook op een muzikaal 

intermezzo op de pannen in het bos.

Wanneer we bij de kijkhut van het Kezeven 

en Klotgoor uitkomen, zien we een bord 

‘Het miezerige paadje’. We volgen het 

smalle, kronkelige pad langs de afrastering 

van het ven waar aan de andere zijde scha-

pen en geiten staan te grazen. Waar deze 

naam precies vandaan komt, is ons een 

raadsel. Ja, het is een smal kronkelig pad, 

maar daar hebben we er in dit bos al veel 

van gezien. 

Vlak voordat de route ons weer naar het 

startpunt brengt, komen we uit bij het 

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten dat de 

Maas met de Schelde verbindt. Het relatief 

smalle kanaal kent een rijke geschiedenis. 

Dodendraad
Tijdens de hoogtijdagen van de industriële 

ontwikkeling speelde het kanaal een grote 

rol in het transport van materialen. En tij-

dens de Eerste Wereldoorlog liep de 

Dodendraad erlangs, ondanks dat de grens 

een heel eind verderop ligt. De Doden-

draad was een draad onder hoogspanning 

dat het door Duitsers bezette België van 

het vrije Nederland moest scheiden. Er 

schijnen nog bunkers uit zowel deze oorlog 

als de Tweede Wereldoorlog in de oevers 

van het kanaal te liggen…

Op dit moment herinnert er nog maar wei-

nig aan die gruwelijke periodes. We nemen 

het trekpontje naar de overkant van het 

kanaal. De twee personeelsleden van het 

drijvende ponton gebruiken pure spier-

kracht om de wandelaars en fietsers van de 

ene zijde naar de andere te krijgen. Wij ste-

ken over voor een bezoekje aan Burcht 

Hertog Jan, een oude Kempische hoeve 

die, met oog voor het verleden is gerestau-

reerd tot een gezellige kasteelhoeve. Ideaal 

voor een lekker lokaal biertje (Schuppen-

boer) en een heerlijke maaltijd. Na deze 

welverdiende pauze rest ons nog een over-

tochtje met het trekpontje en een kilometer 

terug door het bos naar het startpunt van 

de Bruggeskeswandeling. 

8 Wandelmagazine Special Kempen herfst 2021

Ravels

Dicht bij de grens met Nederland ligt de gemeente Ravels. De Bruggeskes-
wandeling vertelt het verhaal van de Pieren. Of, zoals de molenaar het zo 

treffend zegt: “Waarom ze ons Pieren noemen? Omdat de grond hier  
zo droog en arm is dat zelfs een regenworm er niet zou overleven.” 

TEKST & FOTO’S JUDITH VAN BILSEN
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douaniers en smokkelaars. Zo hielden 

grenswachters betrapte smokkelaarsters vast 

in hun kantoor, terwijl ze de kachel hoog 

opstookten, totdat de gesmolten boter uit 

de rokken van de dames droop. 

Uit rechtszaken blijkt dat veel mensen zich 

bezighielden met de illegale grenshandel. 

Niet in de laatste plaats werklozen. Dat valt 

op omdat tijdens de arbeidsintensieve sui-

kerbietencampagne in oktober het aantal 

smokkelaars telkens sterk terugliep. Alles 

wat in België goedkoper was, werd naar 

Nederland gesmokkeld: suiker, elastiek, 

tabak en gloeilampen. De spullen werden 

meestal op de fiets vervoerd in zakken aan 

het stuur, maar ook verstopt in bijvoorbeeld 

holle zadels of onder de kleren. Vanuit 

Nederland werd vlees, maar ook levende 

have zuidwaarts gesmokkeld. De poten van 

de dieren werden met jutezakken omzwach-

teld om hoefafdrukken voorkomen. 

Twee keer beek
Vooral langs de kronkelige Strijbeekse Beek, 

die de grens tussen Nederland en België 

vormt, waan je je in vroeger tijden. De naam 

Strijbeek slaat waarschijnlijk op Strijdbeek, 

een beek waarom gestreden werd tussen de 

Baronie van Breda en het Land van Hoog-

straten. Op het terrein van Elsakker neemt 

de Strijbeekse Beek meerdere kleinere 

stroompjes op. Hij vloeit dan verder naar 

Strijbeek waar hij in de Mark uitmondt. 

Waarom twee keer beek in de naam? Het 

dorp Strijbeek kreeg zijn naam vanwege zijn 

ligging aan de Strijbeek en gaf die naam 

weer terug aan de ‘Strijbeekse Beek’.

Diverse keren kruist het smokkelpad de 

beek, nu over bruggetjes, die vroeger uiter-

aard ontbraken. Door de vochtige terrein-

omstandigheden groeit er voornamelijk 

elzenbroekbos. Ook tref je er vleesetende 

planten als de kleine zonnedauw, liefhebber 

van zeer specifieke milieus die vaak in de 

zomer droog maar in de winter onder water 

staan. Opvallend zijn hun roodgekleurde 

bladeren met haren met druppels erop. 

Daar zitten de enzymen in die de gevangen 

prooi verteren. 

Grenspaal
Zo vochtig was de bodem dat stenen tussen-

grenspalen in de bodem wegzakten.  

Tijdens de aanleg van de Smokkelroute voor 

wandelaars werd de verdwenen hardstenen 

tussengrenspaal 216b uit 1843 teruggevon-

den. Met zijn gewicht van 600 kilo was die 

helemaal in de drassige bodem weggezakt.

Onderweg kwamen we het jacobskruiskruid 

met zijn prachtige gele bloemen tegen, een 

ideale stek voor vlinders. Mijn zus herkende 

de rups van de sint-jacobsvlinder. Die rups 

slaat de gifstoffen uit het jacobskruiskruid 

op, waardoor hij later als vlinder oneetbaar 

is. Het kruiskruid op zijn beurt beschermt 

zich goed tegen vraatzuchtige herbivoren. 

Zolang de plant groeit en bloeit loopt vee 

weinig risico, want het bittere kruid smaakt 

slecht. Gevaarlijk wordt het pas na het 

maaien en inkuilen. De plant verliest dan 

zijn geur, kleur en smaak. Varkens, rundvee 

en vooral paarden zijn erg gevoelig voor  

de toxische werking, schapen en geiten  

veel minder. 

 Jacobskruiskruid met rups  
van de sint-jacobsvlinder.

t rups
inder

HOOGSTRATEN, 
WERELDERFGOED 
De gemeente Hoogstraten telt sinds 

kort twee UNESCO Werelderfgoede-

ren. Eerst werd in 1998 het plaatse-

lijke begijnhof werelderfgoed samen 

met nog 12 andere Vlaamse begijn-

hoven. Het fraaie en rustige begijn-

hof achter zijn witte muren ontstond 

rond 1380. Op het hoogtepunt in de 

zeventiende eeuw woonden er 160 

begijnen. In 1992 was het begijnhof 

verworden tot een ruïne. Hoe anders 

is het nu. De vereniging zonder 

winstoogmerk Het Convent verwierf 

het begijnhof in erfpacht en begon 

een uniek restauratieproject. Elk van 

de 34 leden van de vereniging nam 

het herstel van een woning op zich. 

Nu is Wortel-Kolonie daarbij geko-

men als onderdeel van de grens-

overschrijdende Koloniën van  

Weldadigheid. Want de Koloniën van 

Weldadigheid waren één initiatief 

binnen het toenmalige Verenigde 

Koninkrijk der Nederlanden. De 

Koloniën zijn erkend als getuigen  

van een uitzonderlijk, ingrijpend en 

grootschalig sociaal experiment van 

armoedebestrijding. Dat gebeurde 

door de inrichting van binnenlandse 

landbouwkoloniën in afgelegen, 

schrale gebieden. Ga er zeker eens 

een kijkje nemen. 

Wandelen vanaf Het Smokkelaartje 

(Goudbergseweg 8, 4856 AD Strijbeek, 

Nederland) over de Smokkelroute 

(eigen bordjes) en de Chaamse beek-

route. Markering: groen-geel in 

Nederland en met knooppunten aan de 

overkant van de Strijbeekse Beek. Ong. 

13 kilometer. 

WANDELWIJZER
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 Het Smokkelaartje, gezellig start- en eindpunt 
van de route.

 Het Goudbergven.
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G
een beter begin voor een 

smokkelpad dan Het 

Smokkelaartje, een uit-

stekend pannenkoeken-

en-meer-restaurant op 

de Strijbeekse Heide. 

Die heide was rond 1900 veel groter dan 

nu. De afwisseling van droge en natte 

heide, vliegdennen en vennen was beeld-

bepalend. Tijdens de crisis van de jaren 

dertig van de vorige eeuw veranderde groot 

deel van de heidevelden in Nederland in 

landbouwgrond en in België in aangeplant 

naaldbos. Al jaren proberen Staatsbos-

beheer aan de Nederlandse kant en het 

Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos 

het open heidelandschap terug te krijgen. 

Aan de Noord-Brabantse kant verkeert het 

fraai gelegen Goudbergven met daarachter 

de bescheiden Goudberg nog grotendeels 

in de oorspronkelijke staat. De afgelopen 

jaren werden percelen naaldbos, ooit aan-

geplant als mijnhout, gekapt. Schapen en 

runderen houden deze plekken open, waar-

door jonge boompjes en struiken geen kans 

krijgen. Ideaal voor de heideplanten die 

licht en ruimte nodig hebben. Nu kom je 

heidevelden, vennen, bloemrijke graslan-

den en gagelstruwelen tegen. Het Vlaamse 

domeinbos stamt uit de zestiende eeuw, 

toen het nog deel uitmaakte van het stift 

van het witte stadje Thorn in Limburg. Aan 

het begin van de jaren zestig ontstonden er 

plannen om het bosgebied te verkavelen 

voor woningbouw. Zover kwam het geluk-

kig niet. 

Smokkelroutes
Vroeger liepen over de afgelegen Strijbeekse 

Heide verschillende smokkelroutes, die nu 

in ere hersteld zijn voor de wandelaar. Oor-

spronkelijk was de smokkelarij een bijver-

dienste en een soort kat-en-muisspel tussen 

Landschap
zonder
grenzen

6 Wandelmagazine Special Kempen herfst 2021

Hoogstraten

Sinds de crisis van de jaren dertig is in de grensstreek 
veel oorspronkelijke heide teloorgegaan. Dankzij 
jarenlange inspanningen in natuurherstel zijn aan 
weerszijden weer heerlijke heidegebieden ontstaan, 
waarbij de smokkelpaden van destijds nu aan de 
wandelaar voorbehouden zijn.

TEKST & FOTO’S JAN ERIK BURGER

 Over de Strijbeekse Beek.

  De heropgerichte grenspaal 216-b.
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eiland in het natuurgebied Scheps of  

het schilderachtige Bootjesven in Wortel-

Kolonie. Geen inspiratie om je picknick-

mand te vullen? Bij diverse horecazaken  

kun je een heerlijk pakket met lokaal lekkers 

bestellen. 

Actief erop uit 
Er valt nog meer te beleven in de Kempen. 

Zo telt het uitgebreide fietsnetwerk meer 

dan 2000 kilometer bewegwijzerde fietspa-

den. Stel zelf je route samen met de online 

routeplanner of download een fietsthema-

route op www.kempen.be. In één dag alle 

Kempense toppers aandoen? Smeer je 

benen maar in voor de 95 kilometer lange 

Kempenroute. Een van de acht gloed-

nieuwe Vlaamse icoonfietsroutes. 

De Kempen verkennen vanuit een heel 

nieuw perspectief kan ook. Hang je fiets-en 

wandelschoenen aan de haak en kies het 

ruime sop. Waag je aan een kanotocht op de 

Kleine Nete tussen Retie en Grobbendonk 

of ontdek de meest pittoreske hoekjes van 

Lier in een oude palingschuit. Mag het iets 

uitdagender? Kies dan voor een SUP-board! 

Kom herinneringen maken 
De Kempen is een wandelparadijs. Op je 

sneakers, met stevige stapschoenen of zelfs 

– het is in de Kempen tenslotte altijd nét 

iets warmer – op je sandalen. Of je nu 

komt voor een kort rondje rond de plas of 

een meerdaagse route onder de bomen. 

Met je lief hand-in-hand of de kleinste in 

de buggy. Voor iedereen ligt er altijd wel 

nóg een kilometer. 

Meer tips en inspiratie op  
www.kempen.be 

eeuwen. Nog meer werelderfgoed in Wortel- 

Kolonie: een uniek sociaal experiment om 

armoede uit te wissen met landbouw. Wist 

je dat in het Kasteel de Merode in Westerlo 

nog steeds een échte prins woont? 

De Kempen dankt zijn aantrekkingskracht 

aan de vele pittoreske dorpen en stadjes. 

Het charmante historisch centrum van 

Herentals, het twaalfde-eeuwse kasteel in 

Turnhout en het historische stadje Lier zijn 

synoniem voor pittoresk. Er zijn tal van 

themawandelingen uitgezet. Zo hoef je 

niets van al dat moois te missen. 

De smaak van het land 
Kempenaren zijn – net als de meeste  

Vlamingen – rasechte Bourgondiërs.  

Lekker eten en drinken zit in hun DNA. 

Als perfecte beloning na een dagje in de 

frisse buitenlucht. Op het menu staan 

zowel onverwoestbare klassiekers als verras-

sende culinaire hoogstandjes. 

In de Kempen vind je een areaal aan streek-

producten: van versbereid hoeve-ijs tot 

smaakvolle aardbeien en wereldberoemde 

trappistenbieren. Wist je dat er ook saffraan, 

kaviaar en wijn verbouwd wordt? Het aantal 

ambachtelijke microbrouwerijen valt haast 

niet te tellen! Speur naar producten met het 

‘Pure Kempen’-label: dat zijn authentieke 

producten met passie bereid. Alles proeven 

tijdens één bezoek is onmogelijk. Vanaf de 

herfst kun je in de Kempen op verschil-

lende locaties ‘happen en stappen’. Je maakt 

een afwisselende wandeling en verorbert 

onderweg een driegangendiner. 

Wat is er leuker dan tijdens je wandeling 

neerstrijken op een idyllisch plekje en je 

lunch bovenhalen? In de Kempen vind je tal 

van leuke picknickplekjes zoals het picknick-

4 X WANDELEN VOOR  
KLEINE AVONTURIERS 
• Ga op zoek naar kabouters  

met hoofdjes van steen op de 

Keimannetjes-wandeling in 

Balen (1,7 km) 

• Beleef een magische tocht door 

de Witte Netevallei op het 

Hekselienpad in Retie (2,5 km) 

• Volg Vlegel de egel over bomen, 

touwen en andere hindernissen 

op het Vlegelpad in Arendonk  

(1 km)

• Ontdek oude Kempense volks-

verhalen op het Grave Ravenpad 

in Ravels (2,5 km)
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Wandelaars worden in de Kempen in de 

watten gelegd. De streek is eigenlijk één 

grote aaneenschakeling van diverse natuur-

gebieden. Het ene moment waan je je in 

het Britse Lake District. Even later door-

kruis je een tropisch regenwoud of kijk je 

uit over de Afrikaanse savanne. Achter 

iedere bocht wacht een nieuwe verrassing. 

En dat op een boogscheut van Nederland! 

Wandelen in de Kempen

Ongelofelijk
verrassend! Een adembenemend panorama vanop de uitkijktoren. Een 
gezellige picknick op een fotogeniek plekje. Een ontmoeting 
met een kudde heideschapen of gallowayrunderen. Het zijn 
die verrassende extraatjes die je wandeling in de Kempen zo 
bijzonder maken. 

jouw trip. Je vindt er alle informatie over 

het gebied of je kunt op pad gaan met een 

gids. Wil je echt het alleen-op-de-wereld 

gevoel ervaren? Trek dan naar een van de 

vier stilte gebieden, heerlijk genieten. 

Ook voor échte avonturiers
Verlaat je graag de platgetreden paden? Dan 

kom je in de Kempense natuur ruimschoots 

aan je trekken. Ga back to basics met een 

meerdaagse wandeltocht en kampeer 

onderweg op een bivakzone. Voor kleine 

avonturiers zijn er verschillende avonturen-

tochten. Bruggetjes, klimbomen, vlonder-

paadjes, stapstenen en vogelkijkhutten. De 

fantasie van je kleine stappers slaat op hol! 

Een reis door de tijd 
Een tocht door de Kempen is een beetje 

tijdreizen. De regio herbergt dan ook eeu-

wen aan boeiende geschiedenis. De sporen 

ervan zie je tot op vandaag over de hele 

Kempen in een aaneenschakeling van kaste-

len, abdijen, begijnhoven en talloze hoeves. 

Er zijn weinig plekken waar het verleden zo 

tastbaar is als in de abdijen van Tongerlo en 

Brecht die nog steeds bewoond zijn door 

monniken en zusters. Ook in de begijnho-

ven van Lier, Turnhout, Hoogstraten en 

Herentals – stuk voor stuk UNESCO 

Werelderfgoed – waan je je in de middel-

Wandelen langs knooppunten 
Ben je geen held in kaartlezen? Geen  

nood, dankzij de tien wandelnetwerken  

blijf je op het juiste pad. Je hoeft alleen 

maar de rood-witte bordjes met knoop-

puntnummers te volgen. Handig, toch? 

Een overzicht van alle netwerken vind je  

op blz. 18-19. De verschillende bezoekers-

centra zijn de uitgelezen startplaats voor 

Special Kempen
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Welkom in de Kempen 
Maak voor een instant geluksgevoel een wande-
ling in de Kempen. Vergaap je aan de purperen 
heide, snuif de zuivere boslucht op of spot 
watervogels die over de meren scheren.  
In deze speciale uitgave van Wandelmagazine 
selecteerden we dertien wandelingen door  
het gevarieerde Kempense landschap die een 
absolute must zijn. 

De rode draad tijdens deze wandelingen? 
Het uitgebreide knooppuntennetwerk. 
Een gebruiksvriendelijk systeem waarbij je alleen 
maar de rood-witte bordjes met knooppuntnum-
mers hoeft te volgen. Handig toch? In totaal zijn er 
zo’n tien wandelnetwerken in de Kempen. Je valt 
er van de ene verbazing in de andere. Van het bos 
naar de heide, over zandduinen en uitgestrekte 
plassen. De grootste groene regio in Vlaanderen 
stelt niet teleur! 

Niet alleen het natuurschoon, ook de rijke 
geschiedenis van de streek prikkelt de verbeel-
ding. Waan je een prins(es) in de vele kasteel-
domeinen, kom tot rust in de abdijen en begijn-
hoven of flaneer door een van de pittoreske 
stadjes. Stuk voor stuk bijzondere verhalen in 
historisch en landschappelijk erfgoed. Om je 
wandeling af te sluiten, eindig je gegarandeerd  
op een zonnig terras of in een sfeervolle kroeg. 

De Kempen is verrassend veelzijdig. En dat op een 
boogscheut van de grens. Laat je dus verrassen en 
kom herinneringen maken, in de Kempen! 
Alle wandelingen en meer inspiratie vind je op 
www.kempen.be
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