Op pad rondom het Riels Laag
Hart van Brabant
Deze rondwandeling voert rondom het Riels Laag met het beekdal van Oude Leij. Dit is
het gebied van de Regte Heide, dat samen met de Landgoederen De Hoevens, Het
Ooievaarsnest en Nieuwkerk een prachtige natuurrijke oase in het Brabantse land vormt
onder de rook van Tilburg. De Regte Heide ligt op een brede dekzandrug, die de
waterscheiding vormt tussen de Oude Leij en de Poppelsche Leij. Het beslaat met 250
hectare een gebied dat afgewisseld wordt door droge en natte heide. Opvallend zijn de
op de rand van de heide liggende grafheuvels uit de Vroege en Midden Bronstijd, die
duiden op een nederzetting uit die tijd.
De wandelroute vertrekt vanaf de parkeerplaats aan de Rielsedijk door het Riels Laag
met het beekdal van de Oude Leij en voert via het buurtschap Looienhoek over de
Brakelse Heide naar Landgoed De Hoevens met zijn natuurbegraafplaats. Vanaf de
Goorstraat gaat de route langs de zuidzijde van Landgoed Het Ooievaarsnest richting
Belgische grens bij het buurtschap Aarle. Noordwaarts steken we langs het Halve maan
ven en de vogelkijkhut Tapsmoer door naar de Regte Heide, die we dwars doorkruisen
langs de verschillende grafheuvels om dan langs het heidegebied noordwaarts terug te
keren naar het startpunt aan de Rielsedijk.
Routebeschrijving
1. De rondwandeling vertrekt vanaf de parkeerplaats met informatiebord aan de Rielsedijk
ongeveer een kilometer buiten Riel. We kiezen voor het brede bospad rechts naast het
informatiebord en wandelen door het bosgebied Aesvoorde. Bij de eerste gelegenheid
slaan we rechtsaf (Aesvoortsedijk). Aan het eind bij KNP28 opnieuw rechtsaf en tot het
eerste pad linksaf bij KNP32. Voorbij aan een drietal hardstenen kubussen, waarop de
winter van de maanden december, januari en februari poëtisch verwoord wordt in korte
gedichten, gaat de route linksaf langs het Riels Laag. Verderop verlaten we naar rechts
de Oude Leij. Zo komen we aan de Oude Tilburgse Baan, die we bij KNP22 oversteken
naar het buurtschap Looienhoek. Eerste straat linksaf, Koestraat. Aan het eind bij KNP23
linksaf, Akkerweg. Op de kruising met de Oude Tilburgse Baan naar rechts en dan
meteen achter nr. 12 schuin links een breed onverhard pad, de Berkendreef, langs de
bosrand volgen. Op de Berkendreef nemen we voor een bord 'Stiltegebied' het eerste
pad rechtsaf met zicht op een beukenlaantje. Het bospad volgend gaan we na een
afsluitboom op de kruising linksaf en wandelen het bospad uit tot ongeveer 50 meter voor
KNP25. Hier slaan we rechtsaf door een voetgangerssluis, een graspad. Op de eerste
kruising linksaf een graspad volgen. Dan op de eerstvolgende kruising rechtsaf, een smal
bospaadje in. Op de tweede kruising linksaf, een zandpad tussen naaldbomen. Aan het
eind door een voetgangerssluis en rechtsaf, brede bosweg. Na 200 meter op de Ysplitsing links aanhouden en steeds rechtuit tot we het bosgebied achter ons laten. We
volgen de onverharde weg (Kruisbaan) en komen even verderop langs de toegang tot de
Natuurbegraafplaats van Landgoed De Hoevens. Aan het einde van deze onverharde
Kruisbaan bereiken we de viersprong van Kruisbaan met Schellestraat, Boslust en
Goorstraat bij KNP95.
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2. Hier bij het informatiebord verloopt de route linksaf over de Goorstraat. We passeren de
oude Hoeve Nuweleynde ofwel de Nieuwelandse Hoeve aan onze rechterhand. We
blijven de Goorstraat volgen voorbij aan de toegangspoort van Landgoed De Hoevens en
het Natuurkampeerterrein. Daarna het eerste pad rechtsaf 'Opengesteld Landgoed De
Hoevens' met links een weiland en rechts een greppel. Na een vlonder bij een
wandelbankje met uitzicht op een waterpoel linksaf, beukenlaan. Aan het eind linksaf,
een beukenlaan. We komen weer op de Goorstraat uit. We wandelen naar rechts en
steken de Oude Leij over. We slaan bij KNP42 rechtsaf nog voor de oude hoeve van
Landgoed Het Ooievaarsnest. We betreden het bosgebied van Landgoed Het
Ooievaarsnest. Het bospad verloopt langs de Oude Leij en we wandelen door tot KNP40,
waar het landschap zich opent. Hier gaat de route naar links. We nemen het eerste
bospad linksaf. Het pad buigt naar rechts. Even verderop een pad naar links negeren en
langs open landschap aan onze rechterzijde. Met de hoek van een weiland meebuigen
naar links. Twee keer een pad naar rechts negeren en op de T-splitsing rechtsaf, pad
naar links negeren. Dit pad uitlopen langs KNP52 tot we op een zandweg met fietspad
(Baarlesebaan) staan. We hebben uitzicht op het buurtschap Aarle, gelegen net over de
Nederlands-Belgische grens. De route gaat linksaf over de Baarlesebaan tot we komen
bij een viersprong bij KNP51 met grote rustbank.
3. Hier wandelen we linksaf over het onverharde pad. Langs een markant pand met
opvallend geelrode zandloper luiken komen we op een kruising (Nieuwkerksbaantje). Hier
steken we recht over en vervolgen we onze route. We slaan het eerste pad rechtsaf en
komen met de bocht naar links langs het Halve Maan ven. Hier voorbij het Halve Maan
ven gaat op de kruising de route naar links. We volgen het bospad tot de 250 meter
verderop gelegen viersprong. Op de viersprong aangekomen gaan we naar rechts en
kiezen op de eerste driesprong voor het pad even scherp links en meteen naar rechts. Dit
pad leidt ons langs een gebeeldhouwde bronzen infozuil en de eerste van een aantal
prehistorische grafheuvels in dit gebied. Voorbij deze zuil komen we op een zandpad met
uitzicht over het dal van de Oude Leij. Daar slaan we rechtsaf en bereiken dan de
vogelkijkhut Tapsmoer.
4. Bij de vogelkijkhut gaat de route rechtsaf tot op de eerste kruising van bospaden bij
KNP55. We wandelen op deze kruising linksaf, negeren een afslag naar rechts. We
komen nu op de uitgestrekte heidevlakte van de Regte Heide. We volgen het zandpad
rechtdoor tot de eerste splitsing bij KNP56. De route gaat rechtsaf over de heide naar de
eerste veelsprong bij KNP60 aan de oostzijde van het heidegebied. Van hier nemen we
het eerste pad scherp naar links en we steken de Regte Heide dwars door in
noordwestelijke richting tot aan een bronzen infozuil over de grafheuvels bij KNP1. Deze
zuil geeft informatie over deze Keltische grafheuvels uit de Vroege en Midden Bronstijd.
Bij de infozuil wandelen we naar rechts tot op de T-splitsing waar de groengele markering
naar echts afbuigt. Wij gaan hier linksaf en met de bocht naar links tot het einde op een Tsplitsing. Hier slaan we af naar rechts in noordelijke richting met het heidegebied aan
onze rechterzijde. Dit pad blijven we volgen tot we na ongeveer 1,5 kilometer weer bij de
parkeerplaats aan de Rielsedijk uitkomen.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
19 km
Onverhard: 94%
Verhard: 6%

Start- en eindpunt
Parkeerplaats bereikbaar vanuit Riel
Rielsedijk 9
5051PG Goirle
Openbaar vervoer
Bushalte Dorpsplein Riel
Lijn 132 van/naar Tilburg
Naar startpunt 800 meter
Parkeren
Parkeerplaats bereikbaar vanuit Riel
Rielsedijk 9
5051PG Goirle
Horeca onderweg
oAarle IJs, Aarle 80, B - 2382 Poppel

Charles Aerssens leidt je aan de hand van 13 wandelingen door het hart van Brabant. De
wandelgids met deze 13 wandelingen is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig (www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

