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Kolonie Merksplas, Biesven en Blakheide
We maken een mooie, cultuurhistorisch interessante wandeling in het Belgische
Merksplas. De route heeft de vorm van een achtje. Startpunt is de voormalige
landbouwkolonie Merksplas. Deze Kolonie van Weldadigheid werd samen met
Wortelkolonie -hier vlakbij- begin 19e eeuw, toen dit gebied nog bij Nederland hoorde,
opgericht om landlopers te disciplineren door middel van landarbeid. De Grote Hoeve is
het middelpunt van de kolonie en inmiddels voor een deel fraai gerestaureerd.
Tegenwoordig zijn hier een restaurant en bezoekerscentrum over de voormalige koloniën
5-7 in gevestigd. Monumentale gebouwen zijn de vele getuigen uit het kolonieverleden,
en tegelijk heeft ook de huidige gevangenis een angstaanjagend uiterlijk. We maken een
ronde om de rand van de kolonie, veelal langs de oude grensgracht. Over bomenlanen
met zicht op de velden. Op weg naar het volgende rondje passeren we de
Landloperskapel, waarin ook het gevangenismuseum zetelt. Het tweede deel van de
route is vooral een natuurwandeling. We lopen langs het grote Biesven en volgen een
lange, rechte eikenlaan in een halfopen landschap. Door de bossen van Blakheide raken
we aan de punt van het grote meer Het Blak met vogelkijkhut. Op de terugweg moeten
we even een stukje langs een drukke weg om ons daarna nog een keer te vergapen aan
de kolonie-architectuur.

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar het brede gravelpad aan de rand en daar ga je
rechtsaf naar het langwerpige gebouw, brasserie en bezoekerscentrum Kolonie 5-7. Voor
het gebouw bij knooppunt (kp) 51 linksaf. Op kruising bij kp 52 rechtdoor. Aan het eind
even naar rechts en alweer snel op de kruising linksaf. Nu op kruising bij kp 54 rechtsaf
omhoog, een smal paadje. Je loopt over een hoge wal langs de (droge) ringgracht aan je
rechterhand. Je passeert een schuttersputje aan je rechterhand en volgt het pad gaat
naar beneden. Je loopt even langs de bosrand. Dan meebuigen naar rechts en direct een
pad naar links negeren. Kort daarna linksaf bij kp 55, je hebt dan de (droge) ringgracht
aan je linkerhand. Bij een bankje een bomenlaan schuin naar rechts negeren. Je
passeert een houten afsluitboom, brede bosweg en fietspad oversteken bij kp 56 en
rechtdoor, een smaller bospaadje in. Nu de natte ringgracht aan je linkerhand. Doorlopen
tot een klinkerweg.
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2. Klinkerweg oversteken en rechtdoor. Je gaat een planken bruggetje over en direct
daarna op de kruising bij een bankje en bij kp 57 rechtsaf, een dubbele beukenlaan. Op
een volgende kruising bij kp 65 linksaf. Aan het eind bij kp 58 rechtsaf. Een paadje naar
rechts naar de visvijvers negeren. Daarna op driesprong bij een bankje met uitzicht over
de vijvers en bij kp 59 linksaf langs een houten hek, een bospad volgen. Je komt uit op
een ander pad voor de (droge) gracht, hier rechtsaf. Op een Y-splitsing links aanhouden
langs de gracht. Alle zijpaadjes naar rechts negeren. Doorlopen tot een brug aan je
linkerhand. Daar ga je rechtsaf bij kp 79. Om de vijver meebuigen naar links en langs
twee houten banken.

3. Na de tweede bank op de driesprong bij kp 69 rechtsaf. Nu doorlopen tot houten
hekken. Langs de hekken en op de kruising linksaf. Zijpaden negeren en doorlopen tot
een houten hek. Na dat hek op de kruising rechtsaf, gravelpad. Op een kruising
rechtdoor. Op de kruising bij kp 68 rechtsaf, een klinkerweg. Op een volgende kruising
linksaf, Nijverheidsstraat. Met de weg meebuigen naar rechts en direct daarna weer
meebuigen naar links bij kp 67. Langs hoge hekken en hoge muren aan je linkerhand.
Aan het eind linksaf en even daarna weer rechtsaf, nog steeds Nijverheidsstraat. Aan het
eind linksaf. (Hier kun je weer terug naar parkeerplaats en horeca.) Je volgt de
klinkerweg in de richting van de kapel. Je passeert de kapel.

4. Nu bij huisnummer 7 aan je rechterhand en kp 72 linksaf, Rode Dreef. Op de kruising
schuin rechts oversteken naar het grindpad in de richting van het hoge hek. Daar volg je
op de hoek van het hek een gravelpad langs het hek aan je linkerhand. Bij klinkers verder
rechtdoor langs het hek. Op de hoek van het hek even naar links en direct weer naar
rechts naar de voorrangsweg. Hier bij kp 09 schuin links oversteken en een bosweg
inlopen richting een houten afsluitboom. Op een kruising rechtdoor langs de houten
afsluitboom, een smaller paadje. Dit paadje steeds blijven volgen om het Biesven heen.
Je komt op een kruising bij kp 10; hier ga je rechtdoor. Dit paadje steeds blijven volgen
langs een droge bedding aan je rechterhand. Verderop meebuigen naar links van de
bedding af. Aan het eind voor de (droge) ringgracht rechtsaf. Doorlopen tot het eind.

5. Hier bij kp 74 rechtsaf, een eikenlaan tussen de velden. Je passeert een houten hek,
klinkerweg oversteken en verder rechtdoor. Op de kruising met een andere eikenlaan
rechtdoor. Op een volgende kruising met een andere eikenlaan bij kp 71 ook rechtdoor.
De laan steeds blijven volgen, verderop door bos, tot een driesprong. Hier ga je linksaf
richting kp 73. Een pad naar links negeren en even daarna met dit pad meebuigen naar
rechts. Op een driesprong met een smal paadje rechtdoor met dit brede pad meebuigen
naar links. Even daarna meebuigen naar rechts langs een houten slagboom. Direct
schuin links aanhouden, een brede grasbaan oversteken en rechtdoor. Meebuigen naar
rechts, nu loop je in de bosrand. Verderop langs de bosrand en op een driesprong bij
houten hekken rechtdoor langs de bosrand. Verderop weer in de bosrand. Een pad naar
rechts negeren. Doorlopen tot een kruising bij kp 73.

6. Hier ga je linksaf over een brede zandweg. Nu neem je het eerste bospad linksaf en
even daarna bij een bordje 'verboden toegang' met dit pad meebuigen naar rechts. Je
passeert een groot houten hek en je gaat bij kp 98 op de zandweg rechtsaf. Alweer snel
linksaf langs een houten hek en direct links aanhouden naar beneden. (Tip: Op een
eerste Y-splitsing kun je links aanhouden om even bij de plas te kijken.) Dit paadje volgen
tot een volgende Y-splitsing en daar links aanhouden richting kp 96. Je komt uit bij een
vogelkijkhut. Daar het pad naar rechts omhoog vervolgen. Bovenaan bij een picknickbank
verder rechtdoor. Op de kruising bij kp 96 rechtdoor. Nu neem je het eerste pad rechtsaf
bij kp 97. Je loopt langs een raster aan je linkerhand. Aan het eind linksaf, verder langs
het raster. Kort daarna neem je het eerste paadje naar rechts. Dit paadje in de bosrand
langs een manege aan je linkerhand steeds blijven volgen tot het eind.

7. Hier ga je linksaf. Meebuigen naar rechts en direct daarna linksaf door een greppel en
je volgt een smaller bospaadje. Op een kruising met een breder pad linksaf. Gaat over in
een asfaltweg. Deze asfaltweg blijven volgen tot de voorrangsweg. Hier schuin links
oversteken en rechtsaf over het fietspad. Het fietspad volg je ruim 300 meter tot gele
paaltjes en een bushalte aan je rechterhand en hier ga je rechtdoor. Bij een volgende rij
gele paaltjes aan je rechterhand neem je de eerste onverharde bomenlaan naar links
richting kp 53. Op een kruising rechtsaf. Op een volgende kruising rechtdoor, nu
klinkerweg, Beukendreef. Op de kruising met een andere klinkerweg rechtsaf. Na
huisnummer 5 aan je rechterhand linksaf. Aan het eind bij houten paaltjes linksaf over
klinkerpad langs de Noorderkempen. Je vervolgt het klinkerpad tussen heggen. Bij een
driesprong met een klinkerweg naar links ga je nog even rechtdoor tussen de heggen.
Meebuigen naar rechts en doorlopen tot je uitkomt op de klinkerweg. Hier linksaf langs de
kapel terug naar de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeerplaats
Grote parkeerplaats Kolonie Merksplas aan de Kapelstraat 10, 2330 Merksplas.
Openbaar vervoer
Bushalte Dammekensstraat of Gentse Wijk, lijn 432 van/naar station Turnhout. Zie de
kaart.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Brasserie De Kolonie, http://koloniehotels.com/
Eetcafé Casa Nova, http://www.eetcafe-casa-nova.be/
Café Breebos
Percentage verhard-onverhard
25%-75%
Bezoekerscentrum: Bezoekerscentrum Kolonie 5-7, Kapelstraat 10, 2330 Merksplas. Op
maandag gesloten, https://www.kolonie57.be/bezoek/ontdek/bezoekerscentrum-kolonie-57

Museum
Gevangenismuseum in de Landloperskapel, Kapelstraat 9 Merksplas,
http://www.gevangenismuseum.be/welkom/home

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-merksplas/17850/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Deze wandeling maakt deel uit van een serie wandelingen Lopen in Limburgs
Heuvelland, een project van Rutger Burgers (www.routewerk.nl) en Rob Wolfs
(www.wolfswandelplan.nl). Zuid-Limburg is het Nederlandse Mekka voor de wandelaar.
De routemakers maken gebruik van een mer à boire aan fantastische, zoveel mogelijk
onverharde wandelmogelijkheden in het altijd glooiende landschap. Een wandelgidsje
met 18 routes verschijnt eind 2016 bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

