
HOOGSTRATEN

START
• 4,5 km, Bootjesvenwandeling, route rond Bootjesven
• 9,6 km, Natuurwandeling, groen op de kaart  
• 12,6 km, Erfgoedwandeling, blauw op de kaart

Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, Hoogstraten.  

BEREIKBAARHEID
NMBS-station Turnhout met BLUE BIKE fietspunt op 13,5 
km van de start (nabij fietsknooppunt 99).  
De Lijn, lijn 430, halte Wortel dorp + 2 km stappen.

TOEGANKELIJKHEID
Stapschoenen of laarzen aangeraden. Honden welkom aan 
de leiband.

MEER INFO
Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, Wortel.
03-383 02 08, bc.deklapekster@natuurpunt.be
woe tem zat: 13u tot 17u, zon: 10u30 tot 18u

STEUN
Je kan Vallei van het Merkske steunen door een gift op 
IBAN BE56 2930 2120 7588 (BIC=GEBABEBB) met 
vermelding van project 7108 - Halsche Beemden. Voor 
giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. 
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PRAKTISCH

Coördinaten startpunt  51.403581 4.824095



Van de oude landloperboerderij in Wortel Kolonie maakten 
vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei een bezoekerscentrum. 
Hier kan je terecht voor meer informatie, excursies en een 
drankje. Op verzoek organiseert Natuurpunt Markvallei 
wandelingen. (minstens 2 weken op voorhand een gids 
aanvragen) en biedt educatieve programma’s aan scholen en 
groepen aan.

het landschap uniek. De drassige hooilanden aan weerszijden 
van de beek herbergen zeldzame plantensoorten zoals 
moesdistel, slanke sleutelbloem en knolsteenbreek. 

Aan amfibieën geen gebrek in het Merkske. Alpenwater-
salamander, kleine watersalamander en kamsalamander zijn 
maar enkele soorten die er voorkomen. Ook de verdwenen 
boomkikker en de knoflookpad zijn terug. De beekvallei biedt 
voldoende voedsel en bescherming voor tal van vogels zoals 
wielewaal, blauwborst, geelgors, houtsnip en nachtegaal. Wie 
goed kijkt, ontdekt sporen van een ree of van roofdieren zoals 
vos, hermelijn, bunzing of wezel.

Zin in verrassende ontmoetingen? Kijk je uit naar de heerlijke 
vergezichten en de stilte? Wil je jouw voeten verkoeling geven in 
de kabbelende beek? Nieuwsgierig naar de dodendraad? Of 
misschien wil je luisteren naar de vijfde symfonie van 
Beethoven van de geelgors of het onovertroffen lied van de 
nachtegaal. En wat dacht je van het flirten met de Belgisch-
Nederlandse grens? In de Halsche Beemden ligt Nederland 

  Welkom!
Het Merkske, een 

zijriviertje van de Mark, 

is een authentieke, 

kronkelende  beek en de 

natuurlijke grens tussen 

Nederland en België 

in de Noorderkempen. 

Houtsingels en bramenwalletjes, 

bloemrijke graslanden, poelen en heischrale graslanden 

tooien het landschap. Het Agentschap voor Natuur en 

Bos, Natuurpunt en Staatsbosbeheer, staan hier borg voor 

meer dan 1500 hectare bijzondere natuur.

Puur genieten van prachtige natuur

Het kronkelende grensbeekje stroomt in een oud 
cultuurlandschap door een beekvallei vol leven. Dit grensgebied 
was lange tijd een vergeten hoek, zo ontsnapte het aan ingrepen 
van de mens. Zeldzame planten maken van dit gebied een feest 
voor elke natuurliefhebber. Archeologen vonden in het Merkske 
sporen die teruggaan tot het stenen tijdperk.
In de beekvallei van het Merkske wisselen kleine graslandjes, 
bomenrijen  en bosjes elkaar af. Omdat het gebied ontsnapte  
aan de schaalvergroting en het rechttrekken van rivieren, kon 
de natuur in alle rust een rijke fauna en flora ontwikkelen en is 

zelfs ten zuiden van België. Je kan het allemaal ontdekken in de 
Vallei van het Merkske.

Wortel Kolonie
Wortel Kolonie maakt ook deel uit van de vallei. Onder het 
Nederlandse regime werden hier vanaf 1822 op braakliggende 
heidegronden kleine boerderijtjes opgericht om arme gezinnen 
de woeste gronden te laten ontginnen. Het indrukwekkende 
drevenpatroon dateert uit die periode. In het tweede deel van 
de 19de eeuw tot in 1993 werden hier bedelaars en landlopers 
ondergebracht. De typische gebouwen en het kerkhof verwijzen 
naar die periode.

De bijzondere geschiedenis vormt onderwerp van een dossier 
dat kan leiden tot erkenning als UNESCO-werelderfgoed. De 
uitgestrekte bossen en groengebieden van Wortel Kolonie zijn 
vandaag grotendeels eigendom van de Vlaamse overheid 
(Agentschap voor Natuur en Bos). 

‘Het gebied is ideaal om te 
komen genieten van de rust,  
je kan er verschillende 
wandelingen maken.’

 

De Klapekster
Wil je meer te weten komen over de natuur in de Vallei van het 
Merkske? Dan kan je vanaf woensdag tot en met zondag  
terecht in het Bezoekerscentrum De Klapekster.
De klapekster was in onze streek een vrij algemene, kleine 
roofvogel. De klauwierachtige kwam tot voor enkele  jaren niet 
meer voor. Nu is hij weer een wintergast in De Vallei van het 
Merkske, wat betekent dat het weer goed gaat met de natuur in 
dit gebied.

WORD LID VAN

NATUURPUNT!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van 
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. 
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst 
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 27 euro 
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:
 
FIETS- EN WANDELGIDS

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 
onze Fiets- & Wandelgids met meer dan 40 wandel- en 
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

NATUUR.BLAD

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine 
boordevol informatie over de natuur.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen 
en fietstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes...
 
KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS

Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat 
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure.

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden. 

WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

Wist je dat?
Natuur.Blad biedt heel wat voordelen. 
Ieder nummer bevat een 
HANDIGE WANDELKAART en zet 
steeds een natuurgebied in de kijker.
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Retouradres: Coxiestraat 11
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Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
onze fraaie Fiets-en Wandelgids 
met meer dan 40 wandel- en 
fietsroutes in de mooiste  
natuurgebieden van België.


