
in de voetsporen van smokkelaars en 
landlopers

Erfgoedroute
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3De Rupelkleiroute 

De Erfgoedroute 
in de voetsporen van 

smokkelaars en 
landlopers

Natuurpunt heet iedereen van harte welkom in Wortel 
Kolonie. Samen met de vallei van het Merkske en de 
Castelreesche Heide vormt de kolonie een meer dan 
1 000 ha groot natuurgebied. 
Bezoekerscentrum De Klapekster vormt de uitvalbasis 
voor dit unieke gebied. Niet alleen natuurliefhebbers 
halen hier hun hart op. 
Het grensgebied was destijds het uitgelezen 
werkingsgebied voor smokkelaars, commiezen en 
landlopers. De kolonie van Wortel stond in heel België 
bekend voor de opvang van landlopers. Her en der vind 
je er sporen van terug.
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Praktisch

De route volgt het wandelknooppuntennetwerk 
Kempense Kolonies, een realisatie van Toerisme 
Antwerpse Kempen. Het is een netwerk van 
wandelpaden die elkaar kruisen in genummerde 
knooppunten, zodat je zelf je eigen traject kan 
uitstippelen. Je hoeft dus al- leen de knooppuntnummers
 in de juiste volgorde te volgen. 

Het vertrek- en eindpunt van de erfgoedwandeling is 
bezoekerscentrum De Klapekster (Kolonie 41 in Wortel). 
In het bezoekerscentrum kan je overigens terecht voor 
nog meer uitgestippelde wandelingen. Er is ruime 
parkeergelegenehid. In bezoekerscentrum De 
Klapekster kan je terecht voor meer informatie of 
gewoon voor een drankje en een stukje cake.

Erfgoedwandeling: 6 km of 1,5 uur wandelen 
over voornamelijk verharde wegen. Deze route is 
toegankelijk voor kinderwagens.

Natuurwandeling: 10 km of 2,5 uur wandelen
over voornamelijk onverharde wegen. Goede 
stapschoenen (of bij regenweer laarzen) zijn 
noodzakelijk. In het bezoekerscentrum kan je gratis een 
routebeschrijving krijgen.
     
Meer informatie en boekingen 
van gegidste wandelingen 
Bezoekerscentrum De Klapekster, 
03/383 02 08, 
bc.deklapekster@natuurpunt.be,
www.natuurpuntmarkvallei.be. 
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Kolonies, die had je 
toch enkel overzee?

Op het einde van de 18de en het begin van de 19de 
eeuw kende Europa een industriële revolutie. Dat leidde 
voor grote delen van de bevolking in de steden tot 
armoede. Om het probleem op te lossen ontstonden 
overal in Europa landbouwkolonies. Koning Willem geeft 
in 1817 aan Johannes Van den Bosch, een militair 
ingenieur, de opdracht zich met het armoedeprobleem 
bezig te houden. Van den Bosch richt, één jaar later, de  
Maatschappij van Weldadigheid op die enkele 
landbouwkolonies zal financieren. Johannes van den 
Bosch richt de eerste kolonies op in de Nederlanse 
provincie Drenthe. Op 3 januari 1822 wordt de 
Maatschappij van Weldadigheid van de Zuidelijke 
Nederlanden wettelijk erkend. De Maatschappij zal hier 
twee kolonies oprichten: de “vrije kolonie” van Wortel in 
1822 en de “onvrije kolonie”  van Merksplas in 1823. Het 
is de bedoeling om kleine boerderijtjes ter beschikking te
 stellen van arme gezinnen uit de stad. Zij 
"koloniseerden" de heide. Zo zouden ze kunnen 
voorzien in hun levensbehoeften.
De dreven en ook het kruispunt “Les Quatre Batiments”  
dateren uit die tijd.
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1 - 14 - 15 - 22 - 23 - 
24 - 12 - 10 - 2 - 3 - 
18 - 1

Legende

18

18 knooppunt 

Startplaats met infobord 

Cafe

Gevaarlijke oversteekplaats

Volg de route via de 
wandelknooppunten:

In Wortel Kolonie mag je, net als elders, de 
natuur niet verstoren.Honden zijn enkel 
aangelijnd welkom.  
Voor de organisatie van activiteiten is een 
toelating nodig van de terreinbeheerder, en op 
www.natuurenbos.be vind je eventuele specifeke
voorwaarden.
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Les Quatre Batiments

!

1

1

In 1822 wordt begonnen met de ontginning van de 
heide in de kolonie. Een rationeel en symmetrisch plan 
deelde de kolonie in twee delen, gescheiden door een 
brede weg van Wortel naar Zondereigen. In Kolonie 1 
zouden, op 316 ha, 72 kleine hoeven met elk 3,5 ha 
grond gebouwd worden  en in Kolonie 2, dat 200 ha 
groot was, zouden 58 hoeven gebouwd worden. Het 
kruispunt was het centrum van de vroegere kolonie en 
wordt op oude kaarten aangeduid als “Les Quatre 
Batiments”. Dat waren de directeurswoning, de school, 
een bedrijfsgebouw met onder meer een spinnerij en het
 magazijn.  Het landbouwproject mislukte. 
Nu staan op dit kruispunt drie recentere gebouwen: de 
landloperboerderij, het casino en de cipierwoningen. De 
gebouwen zijn recenter en verwijzen naar de tijd dat de 
landlopers werden gehuisvest in de kolonie.  De laatste 
twee gebouwen werden door vzw Widar in erfpacht 
genomen. Widar houdt zich bezig met de begeleiding 
van mentaal gehandicapten. Ze startten hier met een 
nieuwe leefgemeenschap.



8

Langs de hoofddreven vind je in de kolonie de 
typische witte huizen met rode daken. Ze werden 
allemaal in de zelfde stijl gebouwd en deden 
vroeger dienst als woning voor de cipiers. De 
woning van de aalmoezenier en van de directeur 
vielen op door hun luxueuzere uitvoering.  Na de 
afschaffing van de wet op de landloperij, kocht de 
stad Hoogstraten deze woningen en gaf de 
woningen in erfpacht aan de huidige bewoners. 

!14

!De gevangenis 15

Het gevangenisgebouw, waar vroeger enkel landlopers 
vertoefden, bleef voor de Belgische overheid belangrijk. 
De landlopers kregen na 1993 de keuze om te blijven of 
te vertrekken. De blijvers moesten zich onderwerpen aan 
het strengere gevangenisregime. In de gevangenis van 
Wortel verblijven nu vooral gedetineerden. De omheining
 rond het gebouw kwam er pas nadat zware criminelen 
ook in de gevangenis van Wortel werden ondergebracht. 
Vroeger was de omheining niet nodig. De landlopers 
verdwenen regelmatig voor enkele dagen, maar kwamen 
meestal terug. Veelal zochten ze dan vertier in een 
nabijgelegen kroeg of in de koekestad. In de 
winterperiode was het altijd drukker dan tijdens de 
zomermaanden.
Achter de voormalige landlopersgebouwen werd vanaf 
mei 1996 een nieuwe gevangenis gebouwd. In 2004 werd
 rond het gehele  complex een omheining geplaatst van 
zes meter hoog. In de nieuwe gevangenis verblijven ca 
150 gedetineerden, met een gemiddelde leeftijd van 35 
jaar en afkomstig uit ca 15 landen.  De rode draad 
doorheen de delicten is diefstal en drugs. Het aantal        
                    personeelsleden bedraagt ca 120.

Witte muren, rode daken
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!22 De drevenstructuur is typisch in de kolonies van 
Merksplas en Wortel. Ze zijn het gevolg van de 
oorspronkelijke bedoeling van de kolonie in 1822. Langs 
de wegen, die met bomen afgelijnd waren, stonden de 
kleine hoeven, eenvoudige gelijkvloerse stenen 
gebouwen, gedekt met stro. De boerderijen waren 14 
meter lang en 7,5 meter breed en bestonden uit drie 
slaapkamers, een gemeenschappelijke kamer met een 
haard, een kleine kelder en een houten schuur. De 
rechthoekige gebouwen stonden aan weerszijden van de
 dreef met hun voorzijde  loodrecht erop.   
Bij aankomst in de kolonie kreeg elke familie zo’n hoeve 
met grond, twee koeien, schapen, meubels, 
landbouwgerief, een uniform, zaaigoed en mest ter 
beschikking. Dat moest voldoende zijn om in hun eigen 
onderhoud te voorzien én schulden aan de Maatschappij
 terug te betalen.
In november 1822 waren er al 25 hoeven afgewerkt. In 
juni 1823 stonden er 45 en vier jaar later waren er 129 
beschikbaar. Op dat ogenblik telde de kolonie 623 
bewoners.
Ondanks de veelbelovende start is het vlug duidelijk dat 
de onderneming zal mislukken. Een groot aantal van de 
gezinnen die in Wortel geplaatst worden komen uit de 
steden en hebben geen notie én niet de minste 
belangstelling voor landbouw. Op die manier is het 
uitgesloten dat de bedelaars zichzelf en hun gezin  
kunnen onderhouden.
Vanaf 1828 verliezen de gezinnen hun zelfstandigheid en
 moeten de  geplaatste bedelaars in loondienst werken 
voor de Maatschappij.De Belgische Omwenteling 
betekent de doodsteek voor het “Hollands” project.

Drevenstructuur
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Op 20 december 1870, 40 jaar na de onafhankelijkheid, 
wordt het domein aangekocht door de Belgische staat. 
Eén van de redenen was een wet van 1866, die voorzag 
dat bedelaars na het uitzitten van hun straf ter 
beschikking moesten blijven van de regering. De regering
 moest uitkijken naar een uitbreiding van het 
landbouwgesticht van Hoogstraten, waar maar plaats was
 voor 500 bedelaars en met 70 ha landbouwgrond te 
klein was.  In 1871 krijgt het geheel de naam van 
“Weldadigheidslandbouwkolonieën van Hoogstraten - 
Merksplas - Wortel”. Vanaf 1881 worden er de nieuwe en 
nu nog bestaande gebouwen opgetrokken, waar vanaf 
1891 tot in 1993 landlopers en bedelaars zullen 
verblijven.

Hollands wordt Belgisch

!12 De overlevering leert dat voorbij het volgende kruispunt 
aan de rechterkant van de weg, verscholen in het bos, 
een pesthuis zou gestaan hebben. Een pesthuis was een
 huis waar lijders aan besmettelijke ziektes naar toe 
werden gezonden en afgezonderd van de rest van de 
bewoners. De meeste pesthuizen in Nederland en 
Vlaanderen werden in de 16e en 17e eeuw gebouwd. 
Allerlei zieken werden naar het pesthuis gebracht, 
waaronder lijders aan pest, lepra, en andere 
besmettelijke ziektes, maar ook geestelijk zieken. Het 
was een voorloper van het ziekenhuis, maar door de 
slechte hygiëne en verzorging werden de patiënten 
meestal eerder slechter dan beter. Het hoeft geen 
betoog dat de mensen uit het dorp het niet zo hadden 
op dit stukje van de kolonie.
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Landloperskerkhof

Het kerkhof, met zo’n 170 witte betonnen kruisjes, is het 
merkwaardigste overblijfsel van de landloperskolonie. Op 
de kruisjes hangt een loden plaatje met een nummer en 
soms een naam, een datum van geboorte en overlijden. 
Als je enkel een nummer en de letters RWK (afkorting van 
rijksweldadigheidskolonie) terugvindt, gaat het om een 
graf van de eenzaamsten onder de landlopers, degenen 
die ’zonder familie’ zijn gestorven. Het nummer verwijst 
naar een naam die werd opgegeven bij inschrijving in de 
kolonie. Enkele graven dateren van 2003 en er is zelfs een
 graf bij van 2009. Dat komt doordat de oudste landlopers
 na de afschaffing van de landloperij in 1993 het 
’voorrecht’ kregen in de gebouwen van de kolonie hun 
laatste levensdagen te slijten.

Alle valide landlopers en bedelaars werden verplicht om in
 de landbouw te werken, huishoudelijke taken te 
verrichten of werden tewerkgesteld in de steenfabriek, de 
smidse, de schrijnwerkerij, de klompenmakerij, de weverij 
of de kleermakerij.  Zij stonden volledig in voor het 
onderhoud van het 516 ha grote domein, de dreven, de 
wegen en de gebouwen.

Er moest gewerkt worden

!10
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BOOTJESVEN

Het Bootjesven was in oorsprong een oud heideven en 
bevindt zich langs de zgn. Torendreef in de 
noordoosthoek van het domein.  In de winter, als het 
lang genoeg vriest, wordt hier nog druk geschaatst. 
Destijds kwamen de Wortelnaren hier bootje varen of 
zwemmen. Ze gaven hun waardevolle spullen terwijl in 
bewaring aan enkele landlopers en kregen na de 
zwempartij alles weer netjes terug. 

! 3

Het grootschalig landbouwbedrijf werd opgebouwd 
rondom een immens erf met een centraal gelegen 
grasplein.  Rondom het groot rechthoekig erf als 
grasplein, bevinden zich de stallingen, de schuren, de 
herstelplaatsen en de burelen. De voormalige 
oostvleugel met varkensstallen is inmiddels afgebroken. 
De bergplaats voor wagens bevindt zich langs de 
noordzijde. De aanpalende cipierswoning werd na het 
bombardement van 1944 heropgebouwd in 1952.  Op 
dit landbouwbedrijf werkten destijds 35 personen. De 
veestapel bestond uit ca 200 melkkoeien, ca 220 kalveren
 en vaarzen, en ruim 300 varkens. Men beschikte over 
100 ha weiland en 80 ha akkers, voor de teelt van rogge, 
Italiaans raaigras, maïs, voederbieten en aardappelen. 
Het grootste gedeelte wordt nu gebruikt door vzw Bonte
 Beestenboel voor de organisatie van boerderijklassen. 
De vroeger burelen en stallingen werden door 
Natuurpunt Markvallei omgebouwd tot de huidige 
Klapekster, een druk bezocht bezoekerscentrum van 
Natuurpunt. De loodsen zijn eigendom van de stad 
Hoogstraten.

GROOTSCHALIGE LANDBOUW
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De Klapekster is het bezoekerscentrum van Natuurpunt. 
Van hieruit vertrekken verschillende wandelingen en in 
het bezoekerscentrum worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd, gericht op de natuur en op erfgoed. Het 
bezoekerscentrum maakt deel uit van de vroegere 
landloperboerderij. 
www.natuurpuntmarkvallei.be

TOT SLOT



14

OP VERKENNING

Vanuit Bezoekerscentrum De Klapekster kan je prachtige 
wandelingen maken in Wortel-Kolonie. Geprangd tegen 
de grens en tegen de Castelreesche Heide maakt de 
kolonie deel uit van één groot aaneengesloten 
natuurgebied. 
Dit natuurgebied is in volle ontwikkeling en heeft met het
 beekdal van het Merkske een sterke troef in handen. 

Hier kan je op ontdekking en staan verrassende 
ontmoetingen op het programma. De natuur is hier wild,
 ongeremd en adembenemend.

Natuurpunt vzw beheert de Halsche Beemden, een 
prachtig natuurgbied langs de oevers van het Merkske 
en zorgt met het bezoekerscentrum De Klapekster voor 
de communicatie rond het gebied. Natuurpunt werkt 
hier nauw samen met ANB, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Mark en Ley. Die samenwerking 
uit zich vooral op het vlak van beheer en van studie.

Info: Bezoekerscentrum De Klapekster - Kolonie 41 - 
Wortel (Hoogstraten) - 03 383 02 08 - 
bc.deklapekster@natuurpunt.be


