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Talanderwandeling in Arendonk is ‘wandeling van het jaar’ 

Op goed drie kwartier rijden van 
Antwerpen, helemaal tegen de 
Nederlandse grens aan, op een 
plek waar je net niet van de  

wereld afvalt, kun je de Talanderwandeling 
maken: 11 km vooroorlogse stilte en de 
‘wandeling van het jaar in de provincie’.

“Zo rustig is het nergens”

Stijn en Christof op het terras van het Theehuisje van Talander, het vertrekpunt van de wandeling.  FOTO’S JOREN DE WEERDT

Deze ronkende titel 
win je door een kandida-
tuur in te dienen bij Toe-
risme Provincie Antwer-
pen. Een vakjury maakt 
een selectie uit de in-
zendingen en wande-
laars mogen vervolgens een stem uitbrengen via  
www.provincieantwerpen.be. “Nee, ik weet niet 
hoeveel stemmen wij kregen”, zegt lokaal initia-
tiefnemer Christof Sierens. “Maar uit de reacties 
op de website blijkt dat vooral de rust hier werd 
geapprecieerd.” 

De Talanderwandeling maakt een lus in het Do-
meinbos Hoge Vijvers, dat bijna midden tussen 
Arendonk en Ravels ligt. Je loopt er over brede 
dreven of kronkelige bospaadjes, met naaldbos aan 
de ene kant en loofbomen aan de andere, afge-
wisseld met weidse vlaktes met grasland of heide. 
Hier kun je de geelgors spotten (een  zangvogeltje 
met een goudgeel kopje) of de nachtzwaluw (geen 
zwaluw, maar hij vliegt wel vaak in het donker) of 
jagende boomvalken. 

Christof Sierens is coördinator van Talander, een 
centrum voor 15 mensen met een mentale beper-
king dat hier aan de rand van het bos is uitgebouwd 
door zijn ouders. “De boswachter hier zei me dat 
we moesten meedoen”, zegt hij. “Met onze lus vol-

gen we een stuk van het wandelnetwerk Kempens 
Landgoed.” 

Het promoten van de wandellus dient nog een 
tweede doel. “We hebben in ons centrum ook het 
Theehuisje, een klein café waar we wat ook zelf-
gemaakte koekjes verkopen”, vertelt Christof, ter-
wijl in de idyllische achtergrond zeven ezeltjes 
vredig grazen. Stijn Wagemans uit Turnhout, die 
in de week in het centrum verblijft, komt er trots 
bij zitten en geeft mee toelichting: “Het is hier heel 
afgelegen. Zo zien we nog eens wat mensen.”

Paalkamperen
Het terras van het Theehuisje is zeker op zon-

nige dagen populair in de wijde omgeving. “We 
zitten hier ook op een punt waar fiets-, wandel- en 
ruiternetwerken mekaar kruisen”, zegt Christof. 
“Van over de grens komen veel Nederlanders deze 
kant uit gefietst.”

Stijn informeert nieuwsgierig of de fotograaf 
alle foto’s in de krant maakt terwijl ik de artikels 
schrijf.  De wandeling van 11 km heeft hij nog niet 
gemaakt. “Pff, zo ver, ik heb er wel een stuk van 
gedaan.” 

Christof en Stijn tonen ons het plekje aan de rand 
van het bos, op een stuk kort gehouden grasland,  
waar je kunt paalkamperen. De paal verwijst naar 
een pomp voor grondwater, waarrond in een straal 
van maximaal tien meter gekampeerd mag wor-
den. “We waren de eerste in Vlaanderen hiermee”, 
zegt Christof. “Nu kun je het in de  streek ook in 
Wortel en Poppel.”

Bij de kampeerplek horen nog een vuurkorf met 
brandhout en een chemisch toilet. Dat staat wel 
achter een houten afrastering in het bos, maar is  
verder niet beschut. “Zo blijft het gevoel van het 
wildkamperen”, zegt Christof.  DIRK HENDRIKX

Slecht idee: 
zelf mosselen 
plukken

Koning steunt 
ALS maar 
houdt het 
hoofd droog

Dat blijkt uit onderzoek van het In-
stituut voor Landbouw- en Visserij-
wetenschappen (ILVO) op kaaimu-
ren en golfbrekers langs de Kust. 
Vooral in de buurt van havens be-
vatten wilde mosselen tot vier keer 
meer paks (polycyclische aroma-
tische koolwaterstoffen) en pcb’s 
(polychloorbifenyl) dan commer- 
ciële Zeeuwse mosselen. Aan kaai-
muren uit industriële havens van 
Oostende en Zeebrugge werd voor 
paks tot 600 keer de voedingsnorm 
overschreden. Wilde mosselen pluk-
ken is dus geen goed idee. En het is 
sowieso bij wet verboden. DJI

Ornelis daagde koning Filip maan-
dag na zijn ijsdouche uit. Een tijdje 
bleef het stil, tot er gisternamiddag 
op de Twitteraccount van het Paleis 
enkele foto’s van een emmer versche-
nen. Zou de vorst een emmer ijs over 
zijn koninklijke hoofd uitgieten? Zo-
ver kwam het niet. “Een teaser of een 
knipoog”, zegt het Paleis. Vrij ver-
taald: het bewuste emmertje water 
ging tegen de keien in plaats van over 
Filip, die nog met vakantie is. 

Op Twitter waren de reacties uit-
eenlopend. Een deel vond het flauw 
dat de koning zo ‘ontsnapte’ aan de 
uitdaging, maar zowel Ornelis als de 
ALS-Liga betuigden hun dank voor 
de reactie. Het is op zich al straf dat 
de koning ingaat op een dergelijke 
campagne. Het Paleis laat weten dat 
de ziekte zo weinig aandacht krijgt 
dat het deze keer vond dat het moest 
reageren. Of er ook 100 dollar ge-
stort wordt - dat maakt ook deel uit 
van de uitdaging - werd niet beves-
tigd “omdat zoiets tot de privésfeer 
behoort en er nooit gecommuni-
ceerd wordt over giften”. 

Koning Filip nomineerde nog de 
Rode Duivels, de Red Panthers en de 
Yellow Tigers. De Rode Duivels lieten 
op hun Facebookpagina weten dat 
hun uitdaging al vervuld was. CSN

Wild geplukte mosselen aan 
de Kust bevatten relatief 
hoge concentraties aan 
chemische stoffen en te hoge 
concentraties aan poten tieel 
schadelijke bacteriën. 

De koning reageerde 
gisteren op de uitdaging van 
radiomaker Sven Ornelis om 
een emmer ijswater over 
zich uit te kieperen en zo de 
strijd tegen zenuwziekte ALS 
te steunen met de Ice Bucket 
Challenge. Al bleef het bij ‘een 
knipoog’. Filip hield en houdt 
het hoofd en de kleren droog.

Ook paalkamperen is mogelijk.  
Er is zelfs een vuurkorf voor een 
gezellig kampvuur.  

Het chemisch toilet bij de  
kampeerplaats.  

Ook bij fietsers is het bos  
populair. 

De wandeling leidt door bossen 
en langs open vlaktes.

FOTO TWITTER

Vlamingen wandelen graag, maar hoe 
graag precies? Enkele wandelweetjes, met 
dank aan Ingrid Heene van wandelvereni-
ging Activia (35.000 leden) en Willy Moes-
kops van de Vlaamse Wandelfederatie 
(17.000 leden):

■ Per jaar vinden er zo’n 1800 georgani-
seerde wandeltochten plaats in Vlaan-
deren.

■ Die zijn goed voor één miljoen wande-
lingen per jaar.

■ Die werden gedaan door naar schatting 
50.000 à 60.000 wandelaars.

■ Het aantal wandelaars blijft al jaren min 
of meer stabiel. Steeds meer mensen 
kiezen ervoor om mee te stappen zon-
der ergens lid te zijn.

■ Dat kan bij Activia-wandelingen voor 
het luttele bedrag van 1,5 euro, waar-
mee je meteen ook verzekerd bent.

■ Elke week gebeuren er wel een paar 
kleine ongevallen met wandelaars: ver-
stuikte enkels, gebroken polsen na een 
struikelpartij, een aanrijding door een 
drieste fietser... Ook wandelen is niet 
geheel zonder gevaren.

■ Vroeger bleven wandelaars in een 
straal van 20 à 30 km rond de kerktoren, 
vandaag gaan ze makkelijk verder weg, 
eventueel met een nachtje B & B erbij.

■ Wandelaars zijn vaak vijftigplussers, al 
doen ook de tochten voor gezinnen met 
jonge kinderen (met animatie onder-
weg) het goed. DH

Een miljoen wandelingen

Arendonk


