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Tweedaagse op de Kalmthoutse Heide

Hiking-info weekend september 2009

Twee daagse door de Kalmthoutse heide en grenspark De Zoom met bivak nabij Huybergen.

Verslag van Stijn D, 06 oktober 2009.

Zaterdag 5 september: Heide – Huybergen

In de uitloper van de zomer trokken we met een groepje forum-leden
naar de Kalmthoutse Heide. Dit natuurgebied ligt op een boogscheut
van Antwerpen en is een onderdeel van het ongeveer 4000 ha
grensoverschrijdende Grenspark De Zoom. Dit was voor mij de eerste
hiking-info activiteit, dus de ideale gelegenheid om enkele forum-
leden te leren kennen, ideeën en ervaringen te wisselen en uiteraard
een weekendje stappen in de buitenlucht. Plaats en tijdstip van
afspraak was station Heide zaterdag 5 september om 9u30. Ondanks
het feit dat het slechts 25 minuten sporen is van Antwerpen naar
Heide werd de trein aangekondigd met bijna evenveel minuten
vertraging. Gelukkig had Veerle eveneens voor de trein gekozen en zo
konden we al keuvelend naar Heide reizen. De rest van de groep

stond ons al op te wachten en bij deze waren we compleet: Joery, Luk, Ivo, Veerle, Annelies, Wim, Jannick, Giedo
en mezelf (Lhoon zou ons tegen de avond vervoegen). Joery had de route uitgestippeld en op zaterdag stond
voornamelijk het Nederlands deel van de heide voor de boeg. Luk en hond Garou konden spijtig genoeg niet ver
meewandelen aangezien honden niet toegestaan zijn op het grootste stuk van de heide. Het weer was prima om te
wandelen en de heide nog volop in bloei. In tegenstelling tot de Kalmthoutse heide die zeer open is, zijn er vrij veel
bossen in het Nederlandse deel, overwegend naaldbossen en af en toe een loofbos. Hat water, de grasvlaktes en de
berkenbossen deden me af en toe aan Scandinavië denken maar het mulle zand onder de voeten en de typische
stuifduinen verraadden het karakter van de heide.

De sfeer in de groep was meteen goed. Iedereen praatte met mekaar
en er werd al vlot kennisgemaakt met de nieuwe personen. Na een
tocht over de Withoefse Heide en het Gemeentebos trokken we het
natuurgebied in. We liepen voorbij het grote ven genaamd de Putse
Moer om nabij het Kriekelaarsven Nederlands grondgebied te
betreden. Daar trokken we over de Kriekelareduinen en liepen we
verder in noordelijke richting door de bosrijke omgeving rond de
Meersche Duinen en langs het Grote Meer en na ongeveer 20 km
bereikten we Huybergen, een klein dorpje op Nederlands
grondgebied. Na het blije weerzien met Luk en Garoe werd de
wandeling afgesloten met een terrasje. Bij het plaatselijke biertje,
volgens Wim een Hertog Van …, werden reiservaringen, – plannen en –

tips uitgewisseld alsook de plaatselijke Nederlandse gewoonten uitvoerig becommentarieerd. Rond 18u zochten we
de bivakplaats op, een weide pal op de grens maar net op Belgisch grondgebied. De tentjes en Ivo’s zelfgemaakte
tarp stonden snel overeind waarna iedereen in de weer was met zijn avondeten, variërend van Knorr zakjes tot
restjes van de dag ervoor en zelfgedroogde chili con carne bij Veerle. Omdat het nog vroeg in de avond was en het
dorp verleidelijk dichtbij besloten we de bivak te verlaten voor een pintje in het dorp (we moesten per slot van
rekening toch weten waarvan De Hertog juist hertog was). Terug op de bivakplaats werd de dag afgesloten met een
slaapmutsje, zijnde een rondje jägermeister van Ivo, waarna iedereen zijn tent of bivakzak indook.

Zondag 6 september: Huybergen – Heide

Na een rustige nacht werden zondagmorgen omstreeks 07.30 uur de
tentjes weer open gedaan en kwamen de eerste dapperen naar
buiten. Een degelijk ontbijt volgde waarna we al snel weer terug op
pad vertrokken en na enkele kilometers trokken we voor de tweede
dag de heide in. We wandelden langs verschillende vennen,
waaronder het Muggepiske (een minivennetje), duinen en uitgestrekte
grasvlaktes doorspekt met de typische purperen heide. Op meerdere
plaatsen waren schapen en Galloway runderen te zien (Schots ras met
de typische lange haren). Deze grazers worden ingezet om
overvloedige vergrassing tegen te gaan zodat de plantendiversiteit op
de heide behouden blijft. Een andere vaste waarde op de heide,
maar veel moeilijker te vinden, is het vleesetende plantje

‘zonnedauw’. Gelukkig was Jannick goed uitgeslapen en viel zijn oog op het piepkleine en zeldzame plantje. De
zonnedauw groeit voornamelijk op de natte heide en haalt zijn voedingsstoffen niet enkel uit de bodem maar ook
uit insecten. Deze worden aangetrokken en gevangen door kleine
kleverige druppeltjes die door klierhaartjes worden uitgescheiden. Via
het lange duinmassief de Wilgenduinen en de Vossenbergen bereikten

Beschrijving
Grenspark de Zoom & Kalmthoutse Heide

Geschatte totale afstand
dag1: 22km
dag2: 20km

Kaarten
Wandelkaart Grenspark de Zoom – Kalmthoutse
Heide, te verkrijgen voor 1 euro bij het
infocentrum de Vroente of topografische kaart.

GPS coordinaten vertrekpunt
51.36538704096553 (lat), 4.460594058036804
(lng)

Deelnemers
Joery, Veerle, Annelies, Ivo, Wim, Jannick, Luk,
Garoe, Giedo, Lhoon en Stijn

Reisdatum 
van 05 september tot 06 september 2009

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Alle wandelaars kunnen dit aan.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

we in een mooi tempo het Stappersven. Hier lasten we een rustpauze
in en werd Ivo’s toerbrood unaniem lekker bevonden. Door het
stijgende aantal wandelaars was het duidelijk dat we Kalmthout
naderden en we hielden een laatste pauze aan de 25 meter hoge
brandtoren. Het is zeker de moeite de toren te beklimmen want je
hebt een schitterend zicht op de heide. Rond 15 uur kwamen we
terug op het beginpunt, station Heide. De trein richting Antwerpen
reed maar om de twee uur en we waren normaalgezien net op tijd
voor de volgende trein. Uiteraard had de trein 15 minuutjes
vertraging waarvan Veerle, Lhoon en mezelf dankbaar gebruik maakten om nog snel een pintje te drinken met de
groep alvorens terug richting Antwerpen te sporen.

Conclusie
Een in alle opzichten geslaagd hiking-info weekend: veel gelachen, nieuwe hikers leren kennen,

ervaringen en tips uitgewisseld, prachtige natuur en mooie tocht. Grenspark De Zoom is een uniek

natuurgebied en ideaal voor een stevige dagwandeling dicht bij huis.

Forumtopic over dit weekend.
Bevoorrading: In het centrum van Huybergen is een spar supermarkt, op zaterdag geopend tot 17.00u.
Bivakplek: Wij bivakkeerden op een weide van een landbouwer met toestemming van de eigenaar. Coördinaten: 51°
26.00N 4° 23.92E.
Fotoalbums: Wim, Ivo, Joery, Stijn
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Niemand heeft gereageerd tot nu toe.
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