Wandelen met Nicole en Hugo

Aan alle sportieve en jong(voelende) gepensioneerden!!
Tijdens de voorbije maanden hebben we onze stapschoenen nog eens aangetrokken en, op
aanwijzing van Maria Macauter, een juweeltje van een wandeling gaan verkennen. Ditmaal
hebben we ons gericht op een natuurgebied in de omgeving van Meerseldreef, zich
uitstrekkend over het uiterste noorden van onze provincie en net over de Nederlandse grens.
Nog eens een vlakke wandeling en geen parcours met beklimmingen. Je kan ook weer
deelnemen aan een wandeling "op maat", doorheen de rustige, ongerepte natuur van de
Noorderkempen in de buurt van de Nederlandse grens. Zowel in de voormiddag als in de
namiddag wandelen we een afstand van ongeveer 8 km. Dus wat korter dan vorige jaren,
maar het mag ook eens een rustiger jaartje zijn… Vanzelfsprekend is je partner ook weer
welkom.
Wanneer?

op donderdag 14 april 2016

Samenkomst: om 9u45 op de parking van taverne “Het Smokkelaartje”,
Goudbergseweg 8
te Strijbeek (Nederland)
Dagindeling: 10u: start wandeling van 8km. door de “Strijbeekse Heide”
±12u30 : lunch in taverne “Het Smokkelaartje”
±13u30 : start wandeling van 8km. langs het “Smokkelaarspad”
±16u : afsluiter in taverne “Het Smokkelaartje”
Naar keuze kan deelgenomen worden aan één wandeling (voor- óf namiddag) of aan beide
wandelingen. Voorzie je van degelijk schoeisel en voldoende frisdrank voor onderweg.
Nuttig om mee te brengen: fluo-jasje en een plastiek zakje om op te gaan zitten, want de zitbanken
onderweg zijn niet allemaal even proper.
Indien je alleen aan de namiddag-wandeling deelneemt, kom je om 13u30 (of om 12u30 als je
samen met de anderen wilt eten) naar de parking van taverne “Het Smokkelaartje”.
Inschrijving: bij Hugo Renap, tel. 03/484 40 26; 0476/93 65 25; hugo.renap@skynet.be
of Nicole Heyselberghs, tel. 03/485 71 36; 0479/97 35 78;
nicole.heyselberghs@skynet.be
graag uiterlijk op zaterdag 9 april.
Wij rekenen weer eens op een aantal enthousiaste oud-pidpanezen, om samen nog eens een
deugddoende wandeldag te beleven!

Het Smokkelaartje te midden van de natuur

•

STRIJBEEK - Lang hebben ze gemijmerd over een eigen camping in Frankrijk of een Bed &
Breakfast op Bonaire. Aan een buitenlands avontuur zijn ze uiteindelijk niet begonnen. Wel
openen Hans Boer (53) en Mary de Wagenaar (50) in oktober Pannenkoekenboerderij Het
Smokkelaartje in Strijbeek.
De zaak ligt aan de Goudbergseweg 8 te midden van de natuur: de Goudberg met het
Patersven, het Elsakkerbos (net over de grens in België), Zwart Goor, Rondven en Strijbeekse
Beek en -Hei. Toch is het een vrij onbekend domein van wandelaars, ruiters en fietsers. "We
hadden net besloten níet naar het buitenland te gaan toen deze boerderij te koop kwam. Ik had
er al jaren een oogje op, maar ja, niet te koop. In mei vorig jaar wel en toen hebben we niet
lang geaarzeld", zegt De Wagenaar.
In de ochtenddauw en avondschemer grazen de reeën op honderd meter afstand van de
pannenkoekenboerderij, aldus Boer. Een gemeentewoordvoerder zegt: "Alphen-Chaam
bevordert toerisme en recreatie. Hier hebben we graag aan meegewerkt."
Woonhuis en stal stammen uit 1936. Boer tekent voor het ontwerp van de nieuwe inrichting
van de vroegere stal: een stenen vloer, 92 zitplaatsen, hout dat goed aansluit bij de originele
balken en een open haard bijvoorbeeld. En de gierputten zijn omgetoverd in een speelgrot.
Aan de achterzijde ligt een groot terras en komt nog een speeltuin. Het parkeerterrein met
lichtmasten ligt er al en biedt plaats aan 53 auto's. "Onder meer Staatsbosbeheer en de
gemeente Hoogstraten hebben het grensoverschrijdende Smokkelaarspad in ere hersteld, een
wandeling van zeven kilometer. De naam hadden we dus snel gevonden. Voor het eerst kun je
in dit gebied ook voor een hapje en drankje terecht", zeggen Boer en De Wagenaar.
www.hetsmokkelaartje.nl
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Pannenkoekenboerderij Het Smokkelaartje
Goudbergseweg 8, 4856AD Strijbeek, tel. 076 - 5611215

Informatie
• Staatsbosbeheer West Brabant,
“de Grote Hoeve van Bouvigne”,
Bouvignelaan 35, 4836 AA Breda, Nederland
Tel. +31 (0)76-5646640
www.staatsbosbeheer.nl
• Agentschap voor Natuur en Bos
Regio “Turnhoutse Kempen”
Parklaan 49, Bus 1, 2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14-639363
www.natuurenbos.be
• Natuurmonumenten
Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland

uit aangelegd bos met her en der verspreid nog
enkele heideveldjes en graslanden. Het landschap is

Het Smokkelaartje

sindsdien niet veel meer veranderd.

Dé pannenkoekenboerderij van Brabant Het Smok

Tel. +31 (0)35 - 655 99 11
www.natuurmonumenten.nl

kelaartje ligt in het midden van dit prachtige
natuurgebied. Een uitgelezen locatie voor wande
zonnedauw

laars, fietsers, ruiters en andere recreanten om
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Landschap zonder grenzen
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Strijbeekse Heide - Elsakker en - Chaamse Beek

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

daarin gelegen vennen, natte laagten en enkele
vrijstaande naaldbomen (vliegdennen). In de eerste
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Het hout diende voor o.a. het stutten van mijngangen
in Zuid- Limburg. Vanaf 2005 voert Staatsbosbeheer
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Elsakkerroute
• Paaltjes met gele pictogrammen
• Lengte: ± 3 km
• Duur: ± 1 uur
• Parkeren: parkeerplaats Elsakker
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naaldbomen konden zich hierdoor beter ontwikkelen.

herstelwerkzaamheden uit. Naaldbomen worden

schap. Op de hogere zandgronden trof men de eerste
middeleeuwse bewoning en ontginning van het
landschap aan. Hoe dichterbij de Chaamse Beek, hoe
natter. Dit komt door regenwater wat van hoog naar
laag door het landschap stroomt. Ook is er plaatselijk
een kweldruk aanwezig, dit wil zeggen dat het
grondwater naar boven komt. Natuurmonumenten
beheert de Chaamse Beek als kleinschalig landschap,
opgebouwd uit weilandjes, akkers, houtwallen en
kleine bosjes.
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Het Chaamse Beekdal is een typisch beekdalland

Chaamse Beekroute
• Paaltjes met rode pictogrammen
• Lengte: ± 4 km
• Duur: ± 1.30 uur
• Parkeren: Staatsbosbeheer parkeerplaats aan de
Goudbergse- en Strijbeekseweg of bij pannenkoeken
boerderij Het Smokkelaartje
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Chaamse Beek
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de heide kans zich te herstellen.

ERIKAWEG

RONDVEN

begrazing wordt het gebied open gehouden en krijgt

GOUDBERGSEWEG

gekapt en de rijke toplaag/humuslaag wordt
verwijderd. Door middel van runder- en schapen

Smokkelroute
• Paaltjes met het smokkelaarpictogram
• Lengte: ± 8 km
• Duur: ± 1,5 - 2,5 uur
• Parkeren: bij pannenkoekenboerderij Het Smokkelaartje,
Parkeerplaats Elsakker of Parkeerplaats Staatsbosbeheer
aan de Goudbergseweg
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1932 een grote rol. Er werden veel greppels en sloten
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Staatsbosbeheer speelde bij deze bosaanleg vanaf

pannekoekenboerderij
het smokkelaartje
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ontgonnen voor landbouw en bosaanleg.
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helft van de twintigste eeuw veranderde het
landschap sterk. Grote delen heide werden namelijk

Informatiepaneel Horeca

Ruiterroute
8 km

Strijbeekse Heideroute
4,5 km

Chaamse Beekroute
4 km

Smokkelroute
8 km

Elsakkerroute
3 km

Parkeerplaats

Strijbeekse Heide nog uit natte en droge heide met
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Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
en het Agentschap voor Natuur en Bos
(B) heten u welkom in de prachtige
omgeving van de Strijbeekse Heide
en Elsakker (B) gelegen in het Chaamse
Beekdal.
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Route Strijbeekse Heide
• Paaltjes met blauwe pictogrammen
• Lengte: ± 4,5 km
• Duur: ± 1.30 uur
• Parkeren: Staatsbosbeheer parkeerplaats aan de
Goudbergse- en Strijbeekseweg of bij pannen-			
koekenboerderij Het Smokkelaartje.
Ruiterroute
• Paaltjes met het ruiterpictogram
• Lengte: ± 8 km
Geschikt voor ruiters en aanspanningen. Aanspanningen 		
en ruiters kunnen hun paarden uitspannen en zelf ont-		
spannen bij pannenkoekenboerderij Het Smokkelaartje.

