
RECEPT 

Lekker Landschap 

Reuzensmulroute door Klein Zwitserland 

en langs het water aan de Warande 

 

Afstand: 6 km 

Start: Nerhoven, Gilze-Rijen. Parkeerplaats Speelbos Gilze 

Openbaar vervoer: bushalte Nerhoven lijn 131 Breda-Tilburg 

Deze route leidt u langs verassende natuurrijke plaatsen tegen de kern van 

Gilze. 

U start de wandeling bij het bordje speelbos Gilze  

Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de weg , ga rechtsaf (RA) loop 

rechtdoor (RD) tot het bord Speelbos Gilze hier gaat u RA. Volg de houten 

reuzenvoeten, die u naar het  Speelbos leiden. 

Komt u met het openbaar vervoer dan is de start RA  en een klein stukje RD 

als u vanuit het dorp Gilze bent gekomen of LA  (een stukje terug) als u vanaf  

Rijen  komt 

ZWARTE-BESSENSIROOP 

 

Was de bessen en doe ze in een 

vuurvaste schaal met zoveel water dat 

ze net ronddobberen. Zet de schaal 

een half uur in een lauwwarme oven 

(125 °C) om de bessen zacht te ma-

ken. 

Plet de bessen met een houtenlepel 

en wrijf ze door een zeef. 

Meet de hoeveelheid sap in een maat-

beker na .   

Voeg 60 g suiker per dl sap toe. Kook 

sap en suiker tot een enigszins dikke 

siroop en giet deze in een fles met 

kroonkurk. 

Wil je de siroop langere tijd bewaren 

dan moet je de fles hierna wecken. 

 



RA=rechtsaf LA=linksaf  RD=rechtdoor  wknp=wandelknooppunt 

Vanaf begin mei staat er aan het begin 

van de route volop look-zonder-look. 

Geef uw salade een lekkere kruidige ui-

ensmaak met een handvol blaadjes van 

deze mooie plant. Het pad wordt omlijst 

door een soortenrijke houtopstand, waar 

u later in het jaar onder meer een enkele 

wilde kers maar ook lijsterbessen voor bv 

een smakelijke Veluwse lijsterbescompo-

te kunt vinden. 

Bij het welkomstbord van het Speelbos 

volgt u de voet RA. Bij de eerste gelegen-

heid LA loopt u de speelheuvel op. 

Het Speelbos Gilze is een openbaar bos 

waarin spelen centraal staat. 

De doelgroep bestaat uit kinderen tot 

circa 14 jaar en hun ouders. In het bos 

zijn spelelementen gerealiseerd, met be-

wegen, sport en spel enerzijds en natuur-

beleving en –educatie anderzijds als uit-

gangspunten. Het Speelbos wordt be-

heerd en onderhouden door de Stichting 

Speelbos Gilze. Door het jaar heen orga-

niseert zei activiteiten in het speelbos. 

Lees meer op de website van het Speel-

bos. http://speelbosgilze.nl/over-het-
speelbos/ 

Aangekomen bij de grote  zandbak  volgt 

u het pad  LA.  

Bent u met kinderen of kleinkinderen ge-

komen, dan zal u uw route zeker even 

moeten vertragen want het speelbos no-

digt uit tot spelen. Overigens staan hier 

banken en is er een grote picknicktafel   

https://www.facebook.com/

SpeelbosGilze/ . 

Volg het slingerende paadje totdat u op 

de grote zandpad komt. Hier  LA. Op het 

kruispunt aangekomen gaat u schuin RD 

tussen de twee reuzenboomstronken 

door. U bereikt nu een speelweide met 

reuzendoolhof en het smulbos met vlon-

derpad . (aanleg maart 2016 tijdens 

boomplantdag).  Het smulbos biedt jong 

en oud een unieke gelegenheid kennis te 

maken met groei en bloei van verschillen-

de fruit soorten. Heeft u ooit een  mispel 

oftewel “rot appeltje” geproefd? De vrucht 

van de mispel eet u als ze zacht is. Je 

‘slurpt’ de vrucht als het ware uit de 

opengebroken schil. Ze smaakt naar ap-

pelmoes! Naast deze herfstvrucht geniet 

je hier in de zomer van overheerlijke bes-

sen. Pluk en eet ze recht van de struik of 

neem er wat mee naar huis voor een 

fruitsalade of bowl.  

Vanaf het vlonderpad loopt u RD en be-
reikt u de rand van het bos. Steek de 
kruising  RD over. Aan uw rechterhand 
komt u langs een open stukje terrein met 
een kruidenrijke begroeiing. U vind hier 
bv teunisbloem, de mooie gele bloemen 
zijn lekker om te vullen met geitenkaas of 
monchou die je lekker kruidt. De kleinere 
gele bloemen van de brem zijn te plukken 
voor een salade maar ook witte dovene-
telbloemetjes  zijn een lekkere aanvulling 
in een salade. 

Het eerste paadje LA en vervolgens het 

eerste pad RA u volgt het pad langs het 

water. 

Deze plas is in de jaren 70 ontstaan na 

zandwinning voor de aanleg van de A58. 

De plas is geheel bestemd voor de na-

tuur. U blijft de oeverlijn volgen  tot het 

bord hole 10 (Dit deel van de oever is bij 

tijd en wijle  in gebruik van Hotel van der 

Valk voor voetgolf) Hier gaat u beetje RA 

via een paadje  het bos in en een zand-

heuvel over. . Op de kruising  gaat u RA. 

U hebt nu het pad bereikt van het begin 

van de route. Loop het bospad af en ga 

RA. 

Loop door naar de rotonde. Bij de rotonde 

gaat u onder het viaduct door en RA  

(Nerhovensestraat) Loop RD. Wanneer de 

weg een bocht naar  links maakt gaat u 

niet met de bocht mee maar RD. Vervol-

gens gaat u de 1
e
 straat RA. Bij een T 

bocht  RA. 

Straat uit lopen en LA doorsteek maken 

naar het pad wat u langs het water van de 

Warande voert. Ga  RD. Aan uw linker-

hand het water, rechts de geluidswal. 

De wal kent een gevarieerde aanplant. Op 

verscheidene plekken is het goed bramen 

plukken maar ook rozenbottels. U kijkt uit 

op de oeverzwaluwwand. In het voorjaar 

nestelen de vogels in de holen van de 

wand en kunt u ze af en aan zien vliegen. 

Aan de zijkant is een vleermuizenkelder 

gebouwd. Deze beestjes laten zich over-

dag niet zien, zij zijn in de avondscheme-

ring actief aan het jagen op insecten. 

Meer informatie kunt u lezen op het infor-

matiebord wat zich aan de overzijde van 

de plas bevindt. Blijf het pad langs het 

water volgen.  Een stukje na de oeverzwa-

luwwal treft u aan uw rechterhand veel 

hazelaarstruiken .Raap in de herfst wat 

lekker hazelnoten voor bv hazelnootkoek-

jes hazelnootnougat.  Weer wat verder 

staan veel meidoornstruiken. In mei geniet 

u van de mooie bloesem. De bloemetjes 

kunt u eten maar laat ze liever hangen om 

straks te genieten van de bessen! Rauw 

zijn ze niet zo lekker maar met een beetje 

moeite u maakt er de heerlijkste mei-

doornbessnoepjes van. Vlak voor de par-

keerplaats staan een aantal notenbomen. 

Ze dragen volop vrucht en zijn nog niet 

erg groot, zodat u wellicht wat groene wal-

noten kunt plukken om op het zuur te zet-

ten. http://

oogstenzonderzaaien.nl/2007/06/groene-
walnoten/  Een vers van de boom gevallen 

noot kan je onderweg oppeuzelen maar 

enkele stukjes door een salade is natuur-

lijk ook niet te versmaden. 

Bij de parkeerplaats aangekomen ziet u 

aan uw rechterhand Siertuin D’n Over-

kaent.(ingang verderop om de hoek) 

D’n Overkaent is een siertuin met zo’n 

2000 verschillende vaste planten. Het is 

tevens een proeftuin. De tuin is privé maar 

toch openbaar. Na de gevraagde vergoe-

ding in de bus te hebben gestopt kunt u 

op eigen gelegenheid de tuin bezichtigen. 

Bij de ingang vindt u de nodige informatie. 

Bij de parkeerplaats volgt u het pad LA 

tussen de grote en de kleine plas door. 

Verderop RA om de kleine plas heen. Ver-
derop LA en RD om terug te keren naar-
het viaduct en de rotonde. Na de rotonde 
rechts volgen terug naar de parkeerplaats 
of bushalte. 

Meer beleven in/rondom Gilzerijen           

Bezoek de website http://

www.rondomgilzerijen.nl/ In het magazine 

vindt u vele leuken adressen met beschrij-

vingen. 


