
Tussen Tielen, Kasterlee en Zevendonk is een prachtig erfgoedlandschap gelegen: de Vallei van de Kleine 
Kaliebeek. Het is bezaaid met trage wegen, sommige goed verborgen, andere druk bezocht. 

De route die wij voor jou hebben uitgestippeld, vormt een lus van ongeveer 3 km en neemt je mee langs 
een bijzonder stukje van dat landschap: de Balderij.  Deze merkwaardige naam zou afkomstig zijn van ‘Balder 
Heide’, waarin de Noord-Germaanse god, Balder of Baldur, te herkennen valt. Misschien werd hij dus ooit 
wel vereerd op deze plaats?

Hieronder vind je het verhaal van Balder. Iemand wil het vast wel voorlezen terwijl je aan het wandelen 
bent? En als je de benen even laat rusten, kan je de raadsels en vraagjes oplossen die je wat meer vertellen 
over Balder.

Onderweg verstopten we een geocache-schatkist en daarin vind je de oplossingen. 
Veel plezier!  

Groetjes, collectief MOOS

Heel lang geleden leefde er een mooie jonge god die 
bij iedereen geliefd was. Zijn naam was Balder, god 
van het licht en hij was de zoon van de oppergod 
Odin en zijn vrouw Frigg. 

In zijn jeugd werd Balder gekweld door terugke-
rende nachtmerries waarin hij werd vermoord. 
Zijn moeder, Frigg, zag hierin een voorspelling. Zij 
was zo bang haar zoon te verliezen dat zij iedereen 
in het rijk dwong een eed af te leggen waarin zij 
beloofden Balder niet te zullen doden. Zo ging ze 
langs bij giftige planten, gevaarlijke bomen, jaloerse 
goden, wilde dieren, trollen, tovenaars, overstromin-
gen, storm en bliksem. Ze beloofden allen plechtig 
haar zoon nooit enig kwaad te zullen doen. 

Toen Frigg wist dat alle mogelijke moordenaars 
de belofte hadden afgelegd, kon zij weer opgelucht 
ademhalen: haar zoon was nu onkwetsbaar voor alle 
gevaren. Balder kon dus opgroeien tot een wonder-
schone en geliefde god. 

Hij hield van stoeien en strijden en omdat ie-
dereen dacht dat hij onkwetsbaar was, oefenden 
zijn vrienden op hem met zwaardvechten en 
pijlen schieten.

Maar tijdens haar rondgang was Frigg één 
onschuldig ogende struik vergeten. Dat was een 
giftige struik die soms, als grote bollen, boven 
in de bomen groeit. En Loki, de god van het 
kwade, die de knappe en populaire Baldur ver-
afschuwde, wist dat. Stiekem sleep hij van die 
struik één enkele scherpe pijl en smeerde er het 
giftige sap van de bessen op. Daarna verleidde 
hij de blinde broer van Balder en die schoot de 
fatale pijl naar Balder, die op slag dood was.

Toen de moeder van Balder zich realiseerde dat 
ze indertijd de struik die haar zoon doodde, over 
het hoofd had gezien, was ze ontroostbaar. Haar 
tranen zijn nog steeds te vinden in de vorm van 
de witte bessen van die struik. 
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Schattenjacht in de Vallei van de Kleine Kaliebeek
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 De wandelroute



    2. In Scandinavië vind je wel meer plaatsen die verwijzen naar de naam Balder.        
    Dit zijn vier plaatsnamen die je in vier verschillende landen kan terugvinden.    
    Welke plaats hoort in welk land?

  Baldrsberg  |  Baldersgade  |  Baldursgata  |  Baldersvik 
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    1. Balder werd begraven op een schip dat brandend op zee werd gelaten. Dit 
    vuur zou een belangrijk ritueel worden tijdens het feest van de zonnewende: 
    de langste dag van het jaar. Balder was immers ook de god van het licht. Hoe 
    heet deze feestelijke nacht die vooral in Scandinavische landen heel belangrijk 
    is, maar ook bij ons steeds populairder wordt?

     4. Dit is een takje van de struik waarmee Balder werd gedood. Het groeit dikwijls   
    hoog in de bomen, maar nooit in eiken, en heeft witte bessen. Het was een spe-
    ciale plant voor de druïden en wordt, vooral in de Verenigde Staten, ook wel eens    
    met Kerstmis gebruikt door mensen die op zoek zijn naar wat romantiek.    
    Hoe heet deze struik? 

 3. Hiernaast zie je een afbeelding uit het verhaal van Balder: zijn blinde 
 broer doodt hem zonder het zelf te weten. Wat was de naam van deze   
 broer? Als je deze rebus oplost, heb je het antwoord: 
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De Vallei van de Kleine Kaliebeek


