
Dwalen langs grenzen, over de hei, langs de abdij 
en Den Droad

Route:  Dwalen langs grenzen, over de hei, langs de abdij en  
  Den Droad
Plaats: Achel
Thema: Natuur en cultuurhistorie
Afstand: 7,4 kilometer

De route in het kort
Startpunt: Achelse Kluis, De Kluis 1 in Hamont-Achel (België)

Knooppunten: 
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De Achelse Kluis
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in 1915-1916 een 332 kilometer lange 
draadversperring langs de grens van België 
en Nederland. 2000 volt op deze zogenoemde 
‘Dodendraad’ moest ervoor zorgen dat er 
geen mensen de grens over konden. Vlakbij 
de Achelse Kluis ligt een indrukwekkende 
reconstructie van Den Droad. Informatieborden 
vertellen passerende wandelaars over de vele 
ontsnappingsmethoden die vanuit België 
werden ondernomen naar Nederland, maar 
ook de dramatische verhalen die zich bij deze 
grensversperring hebben afgespeeld.

Tip:
Aan het begin van deze wandeling vind je tot 
en met juli een veld vol klaprozen die in de 
maanden mei en juli in bloei staan. De klaproos 
of ‘poppy’, staat symbool voor de Eerste 
Wereldoorlog, omdat ze veelvuldig bloeiden op 
de slagvelden in Vlaanderen.

Tip: 
Liefhebber van bier? Neem dan zeker een kijkje 
in de voedingswinkel van de Achelse Kluis!

Leende, Soerendock, Budel, Hamont en Achel 
bij elkaar. Vandaar dat hier grenspalen te 
vinden zijn. Sinds 1839, toen 
België en Nederland 
werden gescheiden, 
kwam hier ook nog een 
landsgrens bij. Deze is 
aangegeven met ronde, 
ijzeren palen.
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Beleef de heide!  
Het grootste deel van deze wandeling gaat 
door een uitgestrekt heidegebied. Hier vind je 
zowel droge als natte heide en verschillende 
vennen, zoals het Kraanven en het Biesven. Je 
waant je hier alleen op de wereld, met al die 
ruimte en stilte! Vlakbij knooppunt 69 staat een 

uitkijktoren. Daarop kun je
de uitgestrektheid van de 

hei nóg beter zien. 
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Hei wordt bos
Er is hier meer te beleven dan alleen hei. 
Halverwege de wandeling verandert het 
landschap in een bosgebied: het Leenderbos. 
In 1930 werd dit gebied gekocht door 
Staatsbosbeheer en werden er bossen op 
de zand- en heidegronden geplant. Het 
Leenderbos was een typisch productiebos, 
zoals op meer plekken in Nederland in die tijd 
werden aangelegd. Inmiddels ‘levert’ het bos 
nog steeds jaarlijks 6.000 kuub hout op. Maar 
recreatie en natuurwaarden zijn nu minstens 
zo belangrijk. Er lopen hier veel wandel-, fiets- 
en ruiterpaden. De bossen worden steeds 
gevarieerder en daardoor ook aantrekkelijk 
voor verschillende diersoorten.
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De Dodendraad 
Het was oorlog 
in 1914. België 
was bezet door de 
Duitsers. Nederland 
was neutraal. Om 
te voorkomen dat spionnen, verzetslui, 
smokkelaars en vluchtelingen ongezien 
de grens over konden, legden de Duitsers 

68

Meer dan bier 
alleen… 
Al eeuwenlang is de Sint-Benedictusabdij, 
beter bekend als de ‘Achelse Kluis’, een plek 
van gebed en spiritualiteit. Al in 1656 werd 
nabij de Kluis een grenskapel gebouwd en 
in 1686 leefde hier een gemeenschap van 
kluizenaars. De Achelse Kluis ligt op de grens 
tussen Hamont-Achel en Leende, in een ruim 
natuurgebied van akkers, bossen en heide. Het 
gebied wordt doorsneden door de Warmbeek, 
zoals ze in België zeggen of de Tongelreep, wat 
de Nederlandse benaming is voor deze rivier. 
In de abdij zelf is nog steeds ruimte voor 
bezinning. Maar je kunt er ook genieten van 
een huisgebrouwen trappist op het terras of in 
het restaurant. 
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Gescheiden gebieden 
Tussen de Groote heide en de Gastelsche 
heide komen de grenzen van de gemeenten 

Dwalen langs grenzen, over de hei, langs de abdij en Den Droad

BESCHRIJVING EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

Start bij de Achelse Kluis en volg de aangegeven knooppunten. Hieronder vind je meer over de bijzondere bezienswaardigheden die je onderweg 

tegenkomt. Ga voor uitgebreide informatie naar www.degrooteheide.eu.
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