Trage Tocht Alphen
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Brabantse boerenland
We wandelen voornamelijk over lange, brede zandwegen langs bos en boerenland
rondom Alphen, niet aan de Rijn maar in Brabant tussen Tilburg en Breda. We lopen
Alphen uit over de Ulicotense Baan. Dit is een oud bedevaartpad naar Sint Bernardus in
Ulicoten. We zien onderweg een grote verscheidenheid aan akkers met bloemen,
planten, aardappels, voederbieten, graan, aardbeien en maïs. En steeds bomen,
houtwallen en bos langs het pad of aan de horizon. De route gaat een klein stukje over
het fietspad Bels Lijntje, een oude spoorlijn. In 1989 is de spoorlijn omgevormd tot een
toeristisch fietspad. Als de zandwegen flink mul zijn, is het zwaar lopen. Als het geregend
heeft, kunnen de zandwegen modderig zijn. Trek dan hoge wandelschoenen aan.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je in de richting van het witte kerkje. Op de splitsing rechtsaf,
Willibrordplein. Je passeert het gemeentekantoor aan je linkerhand. Deze weg uitlopen.
Aan het eind links, Molenstraat. Aan het eind rechts en direct weer links, Molendries. Op
een kruising rechtsaf, Hofstade langs een bordje 'doodlopende weg'. Aan het eind, voor
grasland, meebuigen naar links. Je verlaat Alphen en dan wordt het een smal halfverhard
paadje. Meebuigen naar rechts, je loopt tussen de velden. Het pad gaat bij huisnummer 1
over in een klinkerweg. Aan het eind linksaf, ook een klinkerweg, Hooispoor.
2. Even daarna rechtsaf, Ulicotense Baan, een breed karrenspoor tussen de velden in
de richting van een bosrand. Je passeert een groot huis aan je linkerhand en je loopt
verder rechtdoor in de richting van de bosrand. Waar deze weg aan de bosrand met een
bocht naar links draait, ga je rechtsaf een grassig pad in langs de bosrand. Meebuigen
naar links, dan wordt het een smaller paadje. Even verder links aanhouden, het bos in
langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Baronie Alphense Bergen'. Op een driesprong
met een pad naar rechts ga je rechtdoor. Dit pad met een bocht naar rechts volgen. Nu
een pad naar rechts negeren. Direct daarna neem je het eerste pad links bij een bordje
van een mountainbikeroute. Met het pad meebuigen naar rechts. Je loopt langs een
vierkante akker in het bos. Aan het eind van die akker rechtdoor, het smalle bospaadje
vervolgen. Aan het eind van dit pad rechtsaf, een bredere bosweg. Nu neem je na ruim
175 meter een smal bospaadje naar links. Dit pad met bochtjes blijven volgen. Je komt uit
het bos en je loopt naar de weg van betonplaten.
3. Daar ga je rechtsaf. Nu neem je de eerste weg links in de richting van een huis met
schuur. Bij dat huis rechts aanhouden en dan wordt het een brede zandweg langs de
bosrand. Zijpaden negeren. Steeds rechtdoor tussen de velden tot een verkeersweg. Hier
oversteken naar bushalte de Gaarshof en linksaf over het fietspad. Nu neem je het eerste
weggetje naar rechts bij een bordje 'Bredaseweg 33-35-37'. Na huisnummer 33 aan je
linkerhand rechtdoor, dan wordt het weer een brede zandweg. Aan het eind linksaf, een
zandweg met fietspad. Na ruim 1 km op de eerste kruising linksaf, brede zandweg
(Franse Baan). Je komt uit bij een verkeersweg.
4. Hier oversteken en rechts aanhouden langs huisnummer 20, paadje parallel aan een
verkeersweg aan je linkerhand. Alle zijpaden negeren, ruim 1 km steeds rechtdoor.
Meebuigen naar rechts en naar boven. Linksaf over het fietspad het viaduct over. Daarna
rechtdoor over het fietspad 'Bels Lijntje'. Je passeert twee bankjes met een prullenbak
aan je rechterhand en even daarna ga je op een kruising rechtsaf een bospad in,
Venweg. Op een driesprong de bocht mee naar rechts volgen. Je gaat het bos uit en je
loopt in de richting van een boerderij. Het wordt een weg van betonplaten. Na boerderij 't
Ven aan je rechterhand met de weg mee naar links.
5. Voorrangsweg (Boshoven) oversteken en rechtdoor, een zandweg tussen de velden.
Het pad met een bocht naar links volgen langs een bosje aan je linkerhand. Dan op een
driesprong bij wandelknooppunt 14 rechtdoor. Op een Y-splitsing bij wandelknooppunt 51
links aanhouden. Direct daarna op een driesprong rechtdoor. Op een brede driesprong
rechts aanhouden. Op driesprong met Bunderstraat rechtdoor. Je passeert veeroosters
en vervolgt de asfaltweg met een bocht naar rechts. Je passeert een bord 'zone 60' en
vervolgt de asfaltweg rechtdoor. Op kruising met de Sint Janstraat linksaf, de brug over.
Je loopt Alphen in en gaat rechtdoor. Op een driesprong bij een ANWB-wegwijzer
rechtdoor richting Centrum, Stationstraat. Deze weg blijven volgen in de richting van een
kerk. Op de kruising linksaf, Baarleseweg. Direct aan je linkerhand is de bushalte richting
Tilburg.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Bushalte Willibrordplein in Alphen
Openbaar vervoer
Buslijn 132 van Tilburg naar Breda.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
In Alphen zijn diverse horecagelegenheden. Onderweg geen horeca.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-alphen/13859/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

