RONDOM DE BELEVENSCHE HEIDE – 18 KM
Als we uit het Natuurgebied Hoge Vijvers komen, hebben we
zicht op Grenspaal 204. Hier laten we België achter ons en
wandelen over de verharding naar het Beleven, een groot ven,
waar in het verleden turf is gewonnen op de Belevensche heide. Een uitzichtvlonder met vogelkijkpunt is een aangename
plek om even te verpozen. We wandelen daarna met een ruime bocht langs het ven om dan aan de verharding van de Bakmannen voor een koffiepauze even door te steken naar Café
De Hoek aan de Turnhoutseweg in Reusel!

Op de eerste dag van juni staat er opnieuw een stevige wandeldag voor Seniorenvereniging Loom op Zand op de agenda!
Charles heeft een wandeling uitgezet in het gebied Reusel –
De Mierden en de groene grenssteek van het aangrenzende
België. De Brabantse Kempen is het uitgangspunt voor deze
mooie wandeling door bos en heide, coulisselandschap en
open landbouwgebied! Met veel enthousiasme vertrekken we
om 8.45 uur vanaf De Wetering naar Natuurpoort De Spartelvijver net buiten Lage Mierden. Ons vertrekpunt maakt deel uit
van het netwerk van Brabantse Natuurpoorten en het gemarkeerde wandelroutenetwerk van VisitBrabant.

Het is rond het middaguur dat we in Café De Hoek neerstrijken. Het is de ideale tijd voor een kopje koffie of een cappuccino. Even pauzeren voor een hap en een plas en daarna weer
op pad, terug naar de route die we aan de Bakmannen weer
oppikken. Hier wandelen we langs het bosgebied Kattenbosch
rond de Reuselsche Heide en is het even gedaan met de zandpaden. De voeten vinden het aangenaam even asfalt te voelen! We steken op dit traject het stroompje van de Belevenscheloop over en komen na goed 2 kilometer weer in het oostelijk bosgebied van Natuurgebied Hoogenberg.

Het laatste traject door het Natuurgebied Hoogenberg brengt
ons naar het agrarisch buitengebied ten noordwesten van
Hooge Mierde. Over autoluwe landbouwweggetjes keren we
terug naar het startpunt bij Natuurpoort De Spartelvijver, waar
we voor een gezellige nazit onder het genot van een drankje
nog even over de route na praten en afspreken om ook nog de
wandeldag in juli vast te leggen! Daarna keren we huiswaarts.

We starten onze wandeling door de Gemeentebossen ReuselDe Mierden, voorbij aan het bosgebied van de aangrenzende
Weeldsche Heide en langs de Turnhoutsche Heide. We volgen hier de groen-gele markering van het wandelroutenetwerk
van VisitBrabant en de rood-witte markering het Grenslandpad. De route brengt ons naar Natuurgebied Hoogenberg met
zijn stuifzand en leidt ons door het heidegebied naar het idyllische Zwartven. Dan komen we voorbij Recreatiecentrum
Zwartven aan de Nederlands-Belgische grens. Het infopaneel
geeft aan dat we hier in Natuurgebied Hoge Vijvers komen.
Het traject verloopt eerst pal op de grens om dan toch even de
routemarkering over Belgisch grondgebied door het Natuurgebied Hoge Vijvers te volgen.

Charles Aerssens

