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WANDELZOEKTOCHT WIENERBERGER BEERSE 

DE KOLONIE – MERKSPLAS 

 

Kaarsrechte dreven en monumentale gebouwen overheersen het landschap in Merksplas-Kolonie. Vroeger leefden 
hier landlopers, die verplicht naar de Kolonie werden gestuurd omdat ze arm waren, bedelden of overlast 
veroorzaakten. Ze werkten en woonden er samen. In 1993 kwam er een eind aan dit systeem. 

Landlopers zijn er nu niet meer; de Kolonie werd deels omgebouwd tot een gevangenis. Hun verhaal staat wel nog 
in het landschap gegrift. Merksplas-Kolonie is nu een belangrijke erfgoedsite met beschermde monumenten in een 
beschermd landschap. 

In het verleden was er ook een steenbakkerij gevestigd. De kleigronden werden geruime tijd door Wienerberger 
ontgonnen. 

De mooie omgeving, de link met Wienerberger en de vele mogelijkheden binnen het domein heeft ons doen 
beslissen om hier de Wienerberger-wandelzoektocht Kempen te starten. 

Diegene die zich verder wensen te verdiepen in de rijke geschiedenis van de Kolonie kunnen alvast starten met 
een bezoekje aan één van onderstaande websites. 

Website : https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/merksplas-kolonie 

Website : https://www.kolonie57.be/ 

https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/merksplas-kolonie
https://www.kolonie57.be/
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Ook een bezoek aan het bezoekerscentrum kolonie 5-7 behoort tot de mogelijkheden. 

De zoektocht kan vrij gebeuren tussen 1 mei en 30 augustus.  Wie alle zoektochten die Wienerberger organiseert 
heeft gestapt, én de oplossingen heeft ingestuurd kan rekenen op een attentie.  

 

WANDELZOEKTOCHT  
Onze tocht start, met behulp van het bijgevoegde knooppunten kaartje, in de Kapelstraat 8, 2330 Merksplas, 
aan de grote parking bij knooppunt 50 (zie foto, aan de zij ingang van de kapel).  

 
De wandeling is ongeveer 8 km lang, maar kan op verschillende plaatsen ingekort worden. Tevens is er tijdens de 
wandeling de mogelijkheid om een pauze te nemen in de plantentuin.  

Er is een ruime parking aan het startpunt van de wandeling. Het bezoek gaat voornamelijk via landelijke wegen 
en bospad, welke niet allemaal toegankelijk zijn met kinderwagen.  
Voorzie aangepast schoeisel. 
 
Drank- en eetgelegenheden kan je vinden aan het start-, eindpunt en aan de Plantentuin. Tijdens COVID kunnen 
openingsuren aangepast worden, best voor vertrek even nagaan op bovenstaande website. Reservatie is aan te 
raden. 

Er zijn onderweg ook picknickbanken te vinden. 

Openbare toiletten zijn beschikbaar in het bezoekerscentrum tijdens openingsuren. 

Honden zijn toegelaten aan de leiband. Er is een losloopweide tussen knooppunt 59 en 58. 

De antwoorden op de vragen zijn allemaal vanop het openbaar domein te vinden.  Er moeten geen tuinen of 
gebouwen betreden worden. 

Deelname gebeurt in die bubbels toegelaten op het moment van deelname door de overheid en op eigen risico.  
Wienerberger is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade.  Door deel te nemen, verklaart de deelnemer 
zich akkoord met dit reglement. 

De wandeling is kindvriendelijk, aan knooppunt 70 is er een speelbos en op het einde van de wandeling is er een 
speelpleintje. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een wandeling met doe- en zoekopdrachten specifiek voor kinderen te 
volgen. Daarvoor kan je terecht op de app: www.vossenstrekenapp.com. Deze wandeling staat los van de onze 
en vertrekt aan het bezoekerscentrum zelf. Mocht je hiervoor kiezen, dan ook graag even een groepsfoto nemen  

 

Wij wensen jullie een aangename wandeling en veel succes!! 

http://www.vossenstrekenapp.com/
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Weetje ivm de kapel bij de aanvang van de wandeling 

LANDLOPERSKAPEL 

Deze monumentale kapel werd ontworpen door Victor Besme. De architectuur van de kapel past bij die van de 
andere hoofdgebouwen van Merksplas-Kolonie. Nu worden er evenementen en feesten georganiseerd. In de 
kelder is er een tentoonstelling over het gevangeniswezen. 

Vraag 1 : in de buurt van knooppunt 50 vind je onderstaande, wat wordt hier 
voorgesteld?     

 

 

Een anekdote tussendoor: aan de linkerkant van de weg, zie je de gevangenis. Deze heeft een mooie oranjeroze 
kleur...zelf noemen ze het ‘Toscaans Rood’. Reden is, dat dit de enige kleur was waarvan op dat moment zo ’n 
grote hoeveelheid beschikbaar was ���� 

 

Vraag 2 : tussen knooppunt 72 – 71 Waarvoor werd de plantentuin vroeger gebruikt ?  

 

Weetje bij knooppunt 74 

RINGGRACHT 

Eind negentiende eeuw werd deze gracht gegraven om te verhinderen dat de landlopers in Merksplas-Kolonie 
zouden ontsnappen. Het idee was om een ring te vormen rond de volledige Kolonie. De gracht is 6,5 km lang 
maar werd in het zuiden nooit voltooid. 
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Voorbereiding vraag 3 : Bij aankomst aan knooppunt 70 zie je een infobord staan 
(naast begin fit-o-meter) Bekijk dit goed, want daarop vind je het antwoord op vraag 3.  

 

Vraag 3: aan knooppunt 69 (voordat je rechts afdraait naar knooppunt 61) een klein stukje 
rechtdoor stappen tot aan de hondenschool: Van welk type fabriek zie je aan je rechterkant de 
restanten ?  Daarna terugkeren naar knooppunt 69 om de wandeling verder te zetten naar 
knooppunt 61. 

 

Vraag 4 : knooppunt 66-55 : In welk jaar is de laatste persoon hier begraven ? 

 

Vraag 5 : Knooppunt 54 : Waarom hangt er een Engelse vlag ? 

 

 

Vraag 6 : Je bent terug aan de gerestaureerde oude gebouwen van de kolonie. Op een 
ludieke manier probeert men duidelijk te maken waarvoor het bezoekerscentrum 
oorspronkelijk gebruikt werd. Noteer het antwoord. 
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Weetje: De ingang van het bezoekerscentrum vind je iets verder aan de linkerkant. 

 

Interessant voor alle collega’s: 

Zoals je ziet, loopt er momenteel weer een volgende fase van de restauratie van de gebouwen van de grote 
boerderij.Dat gebeurt onder andere met bakstenen die speciaal voor dit project in de ringoven van Maaseik 
werden en worden gemaakt. Ook in Beerse werd een gedeelte afgebakken/gesmoord. Zelfs de dekstenen zijn 
niet uit natuursteen, maar zijn eigenlijk vormstenen van Maaseik die nadien gecementeerd werden…kijk maar 
eens goed. 

            

 

 

Vraag 7 : Neem een originele foto van jezelf en je teamgenoten. Stuur deze samen met jullie 
groepsnaam en antwoorden naar wouter.vanrobaeys.com 

Geldt ook voor degenen die kozen voor de kinderzoektocht ‘Vossenstreken’. 
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