
DE WITHAGEN ROUTE – 16.5 KM 
 

 
 

Op woensdag 4 mei vertrekken we onder een stralend zon-
netje met prima weersvooruitzichten naar Ulicoten, waar Char-
les een wandeling heeft uitgezet! In de grensstreek tussen het 
Nederlandse Ulicoten en het Belgische Meerle ligt In de Noor-
derkempen een landschap dat je uitnodigt voor een grensover-
schrijdende en verrassende rondwandeling! De route voert 
ons door een intiem en haast vergeten gebied in een uithoek 
van de Baronie van Breda. Het zijn naast de bossen vooral het 
coulisselandschap en de kleine beekdalen, die ruimte, rust en 
stilte bieden. Vanaf het vertrekpunt in Ulicoten wandelen we 
door het kleinschalige stroomgebied van de slingerende Bre-
mer, Reutsche Loop en Poolse Heining, die samenvloeien in 
de Heerlese Loop. 
 

 
 

In Ulicoten parkeren we tegenover de kerk op een kleine par-
keerplaats. We starten we de route langs de sportvelden en 
maken voor de rondwandeling gebruik van de groengele mar-
kering van het wandelroutenetwerk, dat naadloos overgaat in 
de Belgische routemarkering! Na de oversteek van het kleine 
beekje de Bremer wandelen we door mooie laantjes, waar het 
fluitenkruid en de brem overdadig bloeit, naar het buurtschap 
Oude Strumpt. Langs het Mariakapelletje gaat de route met 
een omweg naar een kleine natuurgebied De Withagen.   

In dit Natuurgebied De Withagen ligt de kleinste Belgische en-
clave H22, die vanaf 1841 tot 1995 als ‘Niemandsland’ te boek 
stond, maar nu bij België hoort. Dan laten we Nederland achter 
ons en de huizenbouw verraadt dat we in België zijn. Bij Hoeve 
De Vondelstede kijken we even binnen in een oude ijskelder! 
Zo komen we aan het uitgestrekte Domeinbos Smisselbergen, 
waar de route door het bosgebied van Landgoed Den Rooy 
met zijn statige Villa Den Rooy, nu congrescentrum, verloopt.  
 

 
 

We komen in het agrarisch buitengebied van Meerle langs de 
buurtschappen Slikgat en Oosteneind. Voorbij het Mariakapel-
letje krijgen we zicht op het beekdal van de Strijbeekse Beek. 
We wandelen door het buurtschap Oosteneind tot aan de  bos-
rand en keren we er over de grens terug naar Nederland. De 
route leidt ons op het laatste traject langs een oud veengebied 
met het Diepven. Hier komen we in een bosperceel, waar we 
ons in een miniatuur ‘Land van Laaf’ wanen. Voor ons de idea-
le plek voor de lunchpauze en waar we ons weer een moment 
kind kunnen voelen met een heuse kabelbaan!  
 

 
 

Voor de laatste 2 kilometer terug naar het startpunt in Ulicoten 
gaat de wandeling nog door open landbouwgebied langs het 
inmiddels verdwenen Nonnenven. Terug Ulicoten zijn we toe 
aan een gezellige nazit. Hiervoor is het buitenterras van hore-
cagelegenheid De Kneut de juiste plek! Een uurtje met een 
verfrissend drankje is dan ook snel om! Nu nog naar huis. 
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