
       Oldtimerrit Brabantse Wal 2019 

      Beste MGTTO-rijders, 

Hierbij willen wij, Jos en Richard, jullie uitnodigen voor de oldtimerrit 

namens de MGTTO Club Regio-Brabant. 

Deze rit gaat plaatsvinden op zondag 26 mei.  

De Brabantse Wal is een opvallende verhoging in het landschap in het 

zuidwesten van de Nederlandse Provincie Noord-Brabant, op de grens met 

Zeeland en de Belgische Provincie Antwerpen. 

De wal is aangemerkt als aardkundig waardevol gebied en grote delen ervan 

zijn beschermd vanwege natuur- en  cultuurhistorische waarden. 

Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand, 

een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de 

lagergelegen zeekleipolders.                                                                           

                   

Het hoogste punt op de Brabantse Wal is de Hoogenberg bij Putte (+39,1 m 

NAP) en het laagste punt is het Steenbergsch Oudland (-1,5 m NAP). 

Ten oosten van de Brabantse Wal ligt het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse 

Heide, het grensoverschrijdend nationaal park van ongeveer 37,5 vierkante 

km.  Met vennen, stuifzanden, heidevelden, landduinen en uitgestrekte 

bossen. 

- Het programma ziet als volgt uit;   

Totale afstand rit is ongeveer 120 km.  Waarvan 60 kilometer in de 

voormiddag en 60 kilometer na de lunch en rondleiding.      

- 9.15 uur ontvangst bij Café Trapke Op, weg naar Wouw 17, Huijbergen, 

met koffie en cake. 



- 10.00 uur vertrek eerste gedeelte afstand 60 km, waarbij we rijden in 

België en Nederland via Essen, Kalmthout, Putte, Ossendrecht, 

Woensdrecht, Hoogerheide. 

- 11.45 Aankomst Landgoed Mattemburgh, Hoogerheide. 

- 12.00 uur -13.00 uur Lunch, deelname hieraan is voor eigen rekening en 

geheel vrijblijvend. 

- 13.00 uur-14.45 uur Excursie Landgoed Mattemburgh (Villa en Landgoed).    

                                                               
- 15.00 uur-16.30 uur tweede gedeelte afstand 60 km, rijden we via 

Hoogerheide, Bergen op Zoom, Halsteren, Heerle, Moerstraten, 

Steenbergen, Kruisland, Wouw, Wouwse Plantage, Huijbergen en einde bij 

Café Trapke Op, waar we dan samen nog iets kunnen drinken voor eigen 

rekening. 

Wil je als je wilt deelnemen aan de deze rit, dit dan doen voor 22 mei. Met 

opgave van het aantal personen, type MG en het bouwjaar.  Geef ook aan 

als jullie willen deelnemen aan de lunch met hoeveel personen je mee wilt 

lunchen. 

STUREN NAAR JOS MOUWEN EMAIL B.westelaar@kpnplanet.nl 

Jos Mouwen en Richard van Dongen. 

Mobiel; 06.3563.3834(Jos Mouwen) 
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