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Dit project is 
mede mogelijk 
gemaakt door:



De vallei / beekdal 
van het Merkske      

Het Merkske, een zijriviertje van de 

Mark, vormt de natuurlijke grens tussen 

Nederland en België. De vallei van het 

Merkske staat borg voor meer dan 1000 

hectare bijzondere natuur. Dit smalle 

en kronkelende riviertje ontspringt als 

Noorder mark in 'het Moer' in België 

(Merksplas). Doordat de vallei van het 

Merkske lange tijd in de vergeethoek is 

blijven staan, heeft de natuur aan beide 

kanten van de grens jaren lang haar 

gang kunnen gaan. In het gebied komen 

dan ook zeldzame plantensoorten voor. 

Ook allerlei vogels, amfibieën en andere 

 dieren profiteren van de rust en de 

natuur lijke rijkdom van het gebied.  Ook 

heeft de vallei een grote cultuurhistori-

sche waarde. Hierbij denken we aan het 

dorpje Castelré, het mooie beemdenland-

schap langs het Merkske dat te vergelij-

ken is met het vroegere boerenlandschap 

en natuurlijk de kolonie van Wortel die 

een enorme cultuurhistorische waarde 

kent.



Van vroeger naar vandaag
Lang geleden werd het Merkske bewoond door jager- 

verzamelaars. Uit deze tijd worden regelmatig 

archeologische vondsten gedaan. Vanaf de late 

Middeleeuwen verandert het gebied in een 

zogenaamd agrarisch cultuurlandschap dat in dienst 

stond van de landbouwende bewoners. De landbouw 

is in de vallei van het Merkske steeds kleinschalig 

gebleven. Grote aaneengesloten akkers en graslanden 

kwamen hier nauwelijks voor. Nu nog steeds bepalen 

de natuurlijke afscheidingen de grenzen van de 

versnipperde landbouwgrond. Waar elders in 

Nederland en België de beken werden recht ge trok-

ken, is het Merkske altijd blijven kronkelen. Dit heeft 

het te danken aan het feit dat het Merkske de grens 

vormt tussen Nederland en België. Door het intact 

blijven van de natuurlijke loop van het water en de 

voor de natuur gunstige landbouwwijze is de vallei 

van het Merkske een vrijwel uniek natuurgebied. Het 

gebied herbergt vele plant- en diersoorten. 

Staatsbosbeheer (NL) en het Agentschap voor Natuur 

en Bos (B) zetten zich samen, met verschillende 

andere partners, in voor het behoud en herstel van dit 

prachtige grensoverschrijdende natuurgebied.
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Laarzenpaden
Als je de blauwe en rode laarzenpaden volgt, beleef 

je de natuur pas echt. Wandel over smalle paadjes 

door natte bosjes en graslanden, geniet van de 

ruimte om je heen op de open velden en sta even 

stil bij de bijzondere flora en fauna. De westelijke 

route (route Casterlé) leidt je door het gehuchtje 

Castelré. Dit oude dorp is zeker het bezoeken waard. 

Je vindt hier het oudste huis van Baarle-Nassau, een 

langgevelhoeve uit 1634. De oostelijke rode route 

(route Bootjesven) leidt je om het Bootjesven, in 

Wortel Kolonie. Aan het Bootjesven kwamen vroeger 

de bewakers en hun gezinnen van de landlopers-

kolonie zwemmen. Houdt er rekening mee dat, zeker 

de blauwe, laarzenpaden behoorlijk drassig kunnen 

zijn. Een paar waterdichte schoenen of laarzen 

voorkomen natte voeten. Paaltjes wijzen je niet 

alleen de weg, je kunt er ook aan zien of u in België 

of in Nederland wandelt. Hoe? Dat mag je zelf 

ontdekken.

1. Route Zondereigen
 • Paaltjes met blauwe laarsjes
 • Lengte: 6.5 km       
 • Duur: ongewveer 1,5 uur
 • Parkeren: de route start bij het infopaneel Eikelenbos
     van Staatsbosbeheer. Ook te bereiken via de Dektstraat. 

2. Route Castelreesche heide
 • Paaltjes met blauwe laarsjes
 • Lengte: 11 km     
 • Duur: ongeveer 2,5 uur
 • Parkeren: de route start
 - op de parkeerplaats aan de Hoogstratensebaan bij het  
   infopaneel van Staatsbosbeheer. Verkorting mogelijk:  
   rode laarsjes (lengte 7 km, duur: ongeveer 1,5 uur)
 - bij het infopaneel van staatsbosbeheer bij  
     “Café in Holland” aan de Schootsen Hoek.

3. Route Castelré/route visueel beperkten
 • Paaltjes met rode laarsjes
 • Lengte: 3 km     
 • Duur: ongeveer 1 - 1,5 uur
 • Parkeren: de route start bij de “Castelhoeve” aan  
    ’t Groeske bij het infopaneel van Staatsbosbeheer.

4. Route Bootjesven
 • Paaltjes met rode laarsjes
 • Lengte: 4,5 km     
 • Duur: ongeveer 1 uur
 • Parkeren: de route start bij het infopaneel van het   
    Agentschap voor Natuur en Bos aan de Klapekster 
    (bezoekerscentrum van Natuurpunt).

5. Wombat/rolstoelroute
 • Paaltjes met een rolstoel
 • Lengte: 5 km
 • Duur: ongeveer 2 uur      
 • Parkeren: de route start bij de “Castelhoeve” aan  
    ’t Groeske bij het infopaneel van Staatsbosbeheer.

Tips: 
• Denk aan laarzen, verrekijker, planten- en/of dierengids.  
• De Routes 2, 3 en 4 kunt u aaneengesloten lopen.



Planten langs het Merkske
In de vallei van het Merkske tref je verschillende 

biotopen en leefgebieden aan. Een belangrijk 

leefgebied voor een groot aantal (zeldzame) planten 

zijn de hooilanden langs het Merkske, de ‘beemden’. 

Het zijn de graslanden aan weerszijde van het 

Merkske. Doordat er in de grond mineraalrijk 

kwelwater omhoog wordt gestuwd zijn de 

hooilanden het grootste deel van het jaar drassig. 

De combinatie van veel en zuiver mineraalrijk water 

is ideaal voor zeldzame planten zoals moesdistel, 

slanke sleutelbloem en knolsteenbreek. Dit zijn 

slechts enkele van de bijzondere planten die in het 

gebied voorkomen. 

Het beheer van de hooilanden lijkt nog steeds op 

het beheer van 50 tot 100 jaar geleden, met als 

groot verschil dat het maaien en afvoeren vroeger 

met handkracht gebeurde en dat dit tegenwoordig 

met speciale machines gebeurd. Nu worden er 

tractoren met brede 'ballon' banden en  

'wetlandtracks' (een machine op rupsen) gebruikt. 

Deze speciale machines zijn nodig om de graslanden 

te kunnen maaien met een minimum schade aan de 

zeer gevoelige bodem.

De hooilanden worden afgewisseld met kleine 

bosjes, houtkanten, ruigtes en boomgroepen.  

In deze bosjes vinden we bomen zoals de zwarte els 

en gewone es terug die het goed doen op vochtige 

gronden. In het voorjaar vind je in deze bossen een 

mooie voorjaarsflora, met kleurrijke bloemen zoals 

die van speenkruid en bosanemoon.

Dieren langs het Merkske
Als je goed oplet, zie en hoor je ook veel dier-

soorten. Het geoefende oog zal al snel sporen zien 

van een ree of van roofdieren zoals vos, wezel, 

hermelijn of bunzing. Om ze te zien heb je meer 

geluk nodig, want ze zijn schuw en hebben een 

schutkleur. Tussen het hoge gras vind je misschien 

wel een volledig rond nestje dat gemaakt is van gras 

tussen enkele plantenstengels. Dit nestje is geen 

vogelnestje maar het nestje van de kleine dwerg-

muis. De vallei biedt ook voldoende voedsel en 

broedplaatsen voor verschillende vogels. Sommige 

hebben een prachtig verenkleed, zoals de wielewaal, 

blauwborst en roodborsttapuit. De nachtegaal 

echter valt op met zijn prachtige zang. Bijzonder zijn 

ook vogels als de geelgors, rietgors, koekoek, 

patrijs, kwartel, houtsnip en steenuil. Met wat geluk 

zie je een roofvogel, een grote kans maak je op 

buizerd en havik. De vallei van het Merkske behoort 

tot de rijkste amfibieëngebieden van Nederland en 

Vlaanderen, maar liefst 9 van de 15 inheemse 

amfibieënsoorten kan je in het gebied terugvinden. 

Soorten als alpenwatersalamander, kleine  



watersalamander, kamsalamander, en bruine kikker 

zijn algemene dieren in het gebied. Sinds 2009 komt 

ook de boomkikker weer voor in het gebied. In 1986  

verdween de laatste populatie wegens haar geïso-

leerde ligging binnen intensiever landbouwgebied. 

Door het aanleggen van zo’n 150 poelen en geschikt 

landbiotoop (bramenstruweel), werd het landschap 

weer in prima conditie gemaakt. Hierdoor werd een 

herintroductie van de soort in het gebied mogelijk. 

Het gebied is ook rijk aan dagvlinders en libellen. 

Een mooi wit vlindertje met een oranje vleugelpunt 

dat in het voorjaar vaak te zien is, is het oranjetipje. 

Vanaf de vroege zomer brengen ook libellen wat 

extra kleur in het gebied, zoals de weide- en 

bosbeekjuffer. De mannetjes van deze soorten 

hebben een blauw blinkend lichaam met (deels) 

blauwe vleugels en zijn met hun dansende vlucht 

vaak te zien boven het water.
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Bezoekerscentrum “De Klapekster”
In Wortel Kolonie bevindt zich Bezoekerscentrum  

De Klapekster (Natuurpunt). Dé uitvalbasis voor 

wandel- en fietstochten. Je kunt hier terecht voor 

informatie over het gebied, wat te drinken en voor 

een tentoonstelling over de kolonie, de vallei van 

het Merkske en de natuur in de grens streek. 

Het bezoeksterscentrum is open op donderdag tot 

en met zondag, telkens van 13:00 uur tot 17:00 uur 

(op zondag tot 18:00 uur) of op afspraak. 

Info: 03-383 02 08; 0474-379 666 of  

bcdeklapekster@natuurpunt.be  

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

• Staatsbosbeheer West Brabant, 

 “de Grote Hoeve van Bouvigne”,  

 Bouvignelaan 35, 4836 AA Breda, Nederland

 Tel. +31 (0)76-5646640

 www.staatsbosbeheer.nl

• Agentschap voor Natuur en Bos

 Regio “Turnhoutse Kempen”

 Parklaan 49, Bus 1, 2300 Turnhout

 Tel. +32 (0)14-639363

 www.natuurenbos.be


