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Zaterdag 21 augustus 2021  
WAW-TOCHT  

WILDERT => KALMTHOUT 
”Luister eens naar die stilte, dat is hier zo mooi …!” 

Afstand : 28 km – Hoogteverschil : 180 m 
 

Vertrek met autocar Multiobus : 
    06.30 uur : carpool E 314 afrit Tielt-Winge  
    06.50 uur : carpool E 314 afrit Lummen 
    07.00 uur : parking sporthal (achter OC de Buiting) - Paal 

 

Inschrijving : € 25,00 - overschrijven op rek. Paal-Reizen (zie 
kaft) – Bel of mail  vooraf naar Eddy BROOS : 0472/42 90 69 

 

Uiterste datum van inschrijving : vrijdag 13 augustus 2021 
 
Na de verplichte, maandenlange onderbreking, gaan we er op 21 augustus weer op uit, met de 
bus !  Op het programma staat de uitgestelde (zou in november zijn doorgegaan) WAW-tocht 
door het natuurgebied van de Kalmthoutse Heide.  Voordeel is nu wel dat die heide tegen dan 
in volle bloei zal staan.  Wandelen op de Purpr’n Heide dus ! 
 

Naar goede gewoonte zochten we naar een horecazaak waar we ’s morgens even terecht 
kunnen voor een koffietje en een broodje.  De waard van Brasserie de Molenhoeve, in de 
schaduw van de Bakkersmolen in Wildert (Essen), was zo vriendelijk om speciaal voor ons de 
zaak al om half negen te openen.  We drinken er koffie en eten er een broodje kaas of hesp 
(inbegrepen in de inschrijvingsprijs).  Geef je bij het inschrijven even door of je een Broodje 
Kaas, of een Broodje hesp verkiest ? 
 

Heel wat informatie over deze WAW-tocht vind je in de Wandelweetjes van 
november/december.  Sommige clubleden klasseren die Wandelweetjes op een veilige plek, 
bij anderen verdwijnt het clubblad na het lezen in de papierbak.  Daarom sturen we als 
antwoord op je inschrijvingsmail het bewuste artikel nog eens mee.   
 

Omdat we nu niet afhankelijk zijn van de trein en onze Multiobus ons afzet aan het 
vertrekpunt van de tocht en weer komt oppikken aan de finish, kunnen we nóg meer 
ronddwalen tussen de heidevelden, dichtbij de grens met Nederland.  We laten de 
Bakkersmolen, met een wiekhoogte van 34 m (!) achter ons en trekken rond de dorpskern van 
Wildert om dan in de Achterste Duintjes terecht te komen.  Door de ontbossing van het 
oorspronkelijke eikenberkenbos ontstonden zandverstuivingen met vorming van landduinen 
tot gevolg.  Naast heide ontstond er langzaamaan ook terug bos.  Heerlijk wandelen hier, in 
een reliëfrijk en gevarieerd bos met meerdere open plekken en heiderestanten.  In een wijde 
boog komen we dan in het natuurgebied van de Kalmthoutse Heide terecht.   
 

In het centrale heidegebied van het Grenspark liggen vele prachtige vennen zoals 
Stappersven, Groote en Kleine Meer, Putse Moer en Drielingvennen.  Deze vennen ontstaan 
wanneer regenwater blijft staan in boomkraters of op een ondoordringbare laag in door de 
wind uitgeblazen duinpannen.  Alle vennen in het Grenspark worden uitsluitend gevoed door 
regenwater.  Wandelen tussen mooie vergezichten, heide, vennen en bossen … zo komen we 
aan het Stappersven, één van de grootste heidevennen van Vlaanderen.  Hier geniet je van het 
uitzicht en van de talrijke watervogels.  Naar het einde toe komen we aan de Putse Moer.  Het 
ven is 17 ha groot en bestaat uit verschillende delen, die alle met elkaar in verbinding staan. 
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De eigendomsgrens tussen natuurreservaat en privé eigendom loopt er zowat middendoor.  In 
de Middeleeuwen werden hier de veenlagen afgegraven.  Inwoners van het naburige Putte 
voerden op deze plek de turf weg met paard en kar.  Nadien ontstonden vennen in de 
uitgegraven laagten, waarvan de Putse Moer er een is.  Louis Meurisse, van de gelijknamige 
chocoladefabriek (wie kent er nog die lekkere, volmelk chocoladereepjes “Perrette” ?), werd 
begin 20ste eeuw eigenaar van het landgoed.  Hij liet het domein aanleggen en bebossen, en 
bouwde een groot landhuis met zicht op het ven.  Vandaar dat nog vaak de naam 
"Meurisseven" wordt gebruikt.  We eindigen onze heidetocht op het terras van de Heihoeve, 
waar we kunnen afsluiten bij een lekkere pint ! 
 

Nog even meegeven dat er maximum 50 clubleden mee kunnen : niet te lang wachten met de 
inschrijving is dus de boodschap.  Ook nog even aanstippen dat er onderweg geen 
mogelijkheid is om een “horecastop” in te lassen.  Neem dus best je eten en drinken mee … 
en een velletje WC-papier !  


