VRIJE TIJD

De Brabantse Wal en
het Grenspark zijn
unieke natuurgebieden.
Dat weten de meeste
bewoners in onze regio
wel. Maar hebt u de
Brabantse Wal en het
Grenspark wel eens
echt beleefd? Bent u
de wal op geklommen,
hebt u genoten van de
vergezichten, kent u
de geschiedenis van uw
eigen streek? Met Stap &
Smaak kunt u genieten
van de regio en haar
streekproducten!

Stap & Smaak

Een culinaire wandeltocht
met een verhaal
Stap & Smaak combineert een prachtige wandeltocht via het wandelroutenetwerk Brabantse Wal met de
Brabantse culinaire gastvrijheid. U begint en eindigt bij taverne Eetwinkel
De Boerenmeisjes in Woensdrecht,
en wandelt langs Restaurant de
Blauwe Pauw in Ossendrecht en
langs Restaurant Boove & Beneeje in
Hoogerheide. In alle drie de gelegenheden wordt u verwend met heerlijke
gerechten.

Vervolg
De culinaire wandelroute is een vervolg op de �etsroute Spaak & Smaak,
die vorig jaar gestart werd. Het bleek
al snel een groot succes. Nu het �etsseizoen voorbij is, biedt de organisatie
een vergelijkbare wandelroute. De
tocht is voor 35,- euro per persoon te
boeken via www.stapensmaak.eu.
U kunt dan starten vanaf 10.00 uur
bij taverne de Boerenmeisjes. Daar
wordt u onthaald met een klein

streekkof�etafeltje, met onder andere
Brabantse Walnotentaart. Daarna
vertrekt u naar de Noordpolder, waar
u een majestueus uitzicht heeft op
de Steilrand van de Brabantse Wal.
Van de laag gelegen Noordpolder

klimt u de Brabantse Wal op richting
de schilderachtige abdijbossen naar
restaurant De Blauwe Pauw van de
Volksabdij. Daar, in een oase van rust,
midden in het bos, kunt u genieten
van een welverdiende lunch.

Na de lunch loopt de route door de
abdijbossen, via de Noordpolder en
het Koepelbos naar Hoogerheide voor
het volgende restaurant: Boove en
Beneeje, waar u wordt verwend met
een heerlijk nagerecht. Daarna volgen
de laatste loodjes naar het eindpunt
taverne de Boerenmeisjes. Hier kunt
u nagenieten met een lekker afzakkertje, zoals een Brabantse Wal
Kof�e met een scheutje Brabantse
Walnotenlikeur. De totale route is ongeveer 14 km (en kan verkort worden
tot 12 km).

Route met een verhaal
Bij de start van de wandeling krijgt u
een routeboekje mee, waarmee u het
natuurgebied gaat ontdekken. “Dat
is wat ons onderscheidt van andere
wandelroutes,” zegt initiatiefnemer

Teus Slagboom. “Het verhaal achter
het gebied. Je ziet wat de Brabantse
Wal doet met het landschap, met de
unieke �ora en fauna die hierdoor
ontstaan is. Ik denk dat heel veel
bewoners van onze regio niet weten
hoe uniek hun woonomgeving is.
De Brabantse Wal, maar ook het
Grenspark, een grensoverschrijdend
natuurgebied van 6000 ha met een
grote variatie aan biotopen. Door
deze wandelroute komt het gebied
echt tot leven.”
Wandelroutenetwerk Brabantse Wal
Dit regiodekkend wandelnetwerk in
West-Brabant is een bijna 1.000 km
lang netwerk dat de meest mooie
en rustige wandelwegen- en paden
met elkaar verbindt. Het Streekpad
Brabantse Wal, de wandelroutes uit
het wandelgidsje van de Stichting De

Brabantse Wal en van het Grenspark
zijn hiermee te combineren. De routes
voeren de wandelaars zowel door
dorpen en het platteland als door
uitgestrekte bos- en heidegebieden.

Cadeau
Stap & Smaak is een uitermate geschikte manier om de kerstdagen eens
op andere wijze door te brengen!
“Het kan ook een origineel cadeau
zijn,” vindt Slagboom. “Voor de feestdagen, maar ook om als bedrijf aan
werknemers te geven bijvoorbeeld.
Het is duurzaam, gezellig en het is een
geweldige promotie van de regio!”
De organisatie van Stap & Smaak en
Spaak & Smaak is inmiddels al bezig
met het opzetten van meerdere culinaire wandel- en �etsroutes.
Voor informatie en/of reserveren:
www.stapensmaak.eu
Bij VVV Brabantse Wal en de VVV
agentschappen in Hoogerheide en
Steenbergen kunt u terecht voor
de kaart van het wandelroutenetwerk Brabantse Wal, het Streekpad
Brabantse Wal en het wandelgidsje
met wandelroutes van Stichting de
Brabantse Wal. Alle toeristische informatie over de Brabantse Wal vindt u
op www.vvvbrabantsewal.nl

