389. BOUKOUL 8,1 km
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Tijdens deze vlakke wandeling loopt u door de bossen rondom Boukoul. De wandeling biedt afwisselende
bospaadjes door verschillende loof en naaldbossen. Vooraf of na afloop kunt u iets eten en drinken bij
Plantage Blankwater. Alle dagen open vanaf 9 tot 17.30 uur. Zondag van 11 tot 17,30 uur. Rond Kerstmis drie
weken gesloten.

blz 2 van 3
Startadres: Lunchrestaurant/landwinkel Plantage Blankwater, Blankwater 12, Boukoul – Swalmen. Tel:0613597916.
U kunt ook starten bij de kerk in Boukoul (Kerkweg 1) en dan na 5,5 km pauzeren bij de sponsor. Met de
rug naar de ingang van de kerk gaat R. Ga dan verder bij punt 2.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,15 km

1.55 uur

21 m

25 m

389. BOUKOUL 8,1 km
1. Vanaf het terras, landwinkel en parkeerplaats
loopt u terug naar de klinkerweg en ga L met aan
beide zijden plantages met blauwe bessen. Aan
de 3-sprong bij toegangshek terrein Plantage
Blankwater, vakwerkschuur en wandelknooppunt
(wkp) 18 gaat u RD (91) over de asfaltweg. Na 100
m gaat u aan de 3-sprong, waar de asfaltweg naar
links buigt, bij wkp 91 R (15) over het bospad.
Meteen daarna aan de 4-sprong bij afsluitboom
gaat u R over het bospad. Aan de 3-sprong gaat
u R. Let op! Waar u na 50 m links een zandheuvel
ziet, gaat u L en steek dan RD de zandheuvel
over. Aan de andere kant van de heuvel loopt u
RD over het bospad. Negeer bij bocht naar links
zijpad rechts. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong R over het bredere bospad. Aan de 4sprong gaat u R (wit-rood). Aan de T-splitsing
gaat u R (wit-rood) door de bosrand. Aan de 4sprong bij wkp 16 gaat u L (13) over de asfaltweg.
Let op! Na 250 m gaat u bij zitbank R achter de
zitbank langs en volg het bospad. (Dit is 30 m voor
3-sprong van asfaltwegen). Meteen daarna gaat
aan de T-splitsing L. Negeer zijpaden. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u R (pijl).
(Als u hier RD loopt over het brede pad en meteen
daarna bij wkp 12 R (11) over de asfaltweg loopt, dan
komt u na 100 m links bij de monumentale
kasteelhoeve Zuidewijck Spick. De kasteelhoeve
(1640) bestaat uit een hoog herenhuis en vormt
samen met de aansluitende boerderijen en
dienstgebouwen een rechthoekig complex met een
binnenplaats. Dit geheel wordt omsloten door een
gracht. De benaming Spieck of Spick is afgeleid van
het woord ‘spieker’, dat ‘korenschuur’ betekent.
Vroeger werd in een spieker meestal de oogst
opgeslagen om de veldvruchten te beveiligen tegen
lieden die op strooptocht gingen. Zie voor meer
infobordje bij ingang oprijlaan)
Even verder steekt u een beekje over. Voorbij wit
huis (huisnr. 19) met de mooie tuinvijver gaat u
RD over de bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD
(Bergstraat). Aan de ongelijke 4-sprong in
Boukoul gaat u RD (Beneden Boukoul). Aan de 3sprong bij de H. Theresia van het Kind Jezuskerk
(1935) gaat u RD.
(Op 28 febr. 1945, één dag voor de bevrijding werd
de toren opgeblazen door een stomdronken Duitse

‘Sprengkommando’ groep. In 1946–1947 werd de
kerk in de oude toestand hersteld).
2. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong bij witte
kapel (1852/zie infobordje) gaat u RD.
(Boven het altaar hangt een onbeschilderd kruis uit
ca. 1700. Daarnaast staat een kopie van de ikoon
van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Vroeger heette de kapel 'kapel van de bewening van
Christus' vanwege een eikenhouten reliëf dat in de
kapel stond. Dit reliëf staat sinds 1956 in het
Rijksmuseum in Amsterdam).
Meteen daarna gaat u R (Graeterhofweg). Aan de
4 sprong loopt u RD (Graeterhofweg). Aan de Tsplitsing gaat u L (Graaff Wolff Metternichlaan).
Voorbij speeltuintje gaat u tegenover huisnr. 30
(ter hoogte van de Aldrinstraat) R over het grasbospad. Negeer zijpaadjes en loop RD over het
bospad. Na 50 m verlaat u het bos en loop dan
RD over het smalle pad gelegen tussen
weilanden. Aan de T-splitsing gaat u L over de
veldweg. Negeer bospaadje rechts. Meteen
daarna gaat u aan de 3 sprong bij zitbank R (witrood) langs de afsluitboom. Na 100 m gaat u aan
de 4-sprong L (wit-rood) door de bos- bomenlaan.
Negeer
zijpaden.
Na 600 m gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 52 R (53/wit-rood) over
de brede bosweg.
3. Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de
ongelijke 4-sprong bij ruiterpadknooppaal nr. 5
R. Negeer 2 zijpaden links. Aan de 6-sprong gaat
u RD. (Dus het middelste pad). Negeer zijpaden. Na
350 m gaat u aan de T-splitsing L. Negeer
zijpaadjes. Aan de volgende T-splitsing gaat u R
(gele pijl/ruiterroute 6). Na 50 m, meteen voorbij
afsluitboom, gaat u bij wkp 67 R (2) over het
bospad. Negeer zijpaden. Na 400 m verlaat u het
bos en ga dan R over de veldweg. Negeer vlak
daarna zijpad rechts. Na 400 m gaat u aan de 3sprong RD.
(U passeert hier links een weiland waar u mogelijk
herten, reeën, eenden en ganzen ziet lopen).
Steek aan de rand van Boukoul de
over en loop RD (Elmpterbaan).

asfaltweg

4. Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 4 gaat u L
(19/Hoenderberg/wit-rood). U passeert links 2
zitbanken
en
rechts
het
sportcomplex
Hoenderberg (VV Boukoel 1930). Aan de 3-sprong
bij wkp 19 en het oefenterrein van de
politiehondenverenging “de Trouwe Vriend” gaat
u RD (20). Let op! Na 50 m gaat u bij wkp 19 L
(21) het bospad omhoog. Negeer zijpaden. Na
350 m gaat u aan de T-splitsing R (pijl). Negeer
zijpaden. Steek na 200 m de brede bosweg over
en loop RD (pijl). Meteen daarna gaat u aan de 4sprong bij afsluitboom, wkp 21 RD (17) over het
graspad met links van u een slootje en rechts een
grote plantage blauwe bessen. Steek na circa 200

blz 3 van 3
m via het sluisbruggetje het slootje over en ga R
over het bospad met rechts het slootje. (
U kunt hier ook RD blijven lopen langs de plantage).
Aan de 3-sprong gaat u RD over de veldweg. Bij
wkp 17 loopt u RD (18) over de klinkerweg. Na
loods (bakstenen gebouw) gaat u L over de
klinkerweg en u komt weer bij de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het leuke nog iets
kunt eten of drinken.

In de landwinkel zijn buiten blauwe bessen allerlei producten, die gemaakt worden van de eigen blauwe bessen te
krijgen zoals bessensap, jam, dessertsaus, limonade siroop, wijn en likeur. De blauwe bessen zijn niet alleen
lekker maar volgens deskundigen is het eten van blauwe bessen ook erg gezond. Dit kleine blauwe besje bevat
anthocyaan, een stof die de bes zijn blauwe kleur geeft. Deze stof heeft een goede werking op hart- en
bloedvaten. De kleurstof kan er onder andere voor zorgen dat de vetophoping (voornamelijk ophoping van
cholesterol) in de bloedvaten wordt verminderd. Hierdoor wordt de doorbloeding van de bloedvaten beter.
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

