Op pad rondom de Alphensche Bergen
Hart van Brabant
De Alphensche Bergen is een afwisselend bosgebied ten westen van Alphen met een
uitgebreid netwerk van zandpaden en heidepaadjes, die door het gebied slingeren. Het
zijn de jongste bossen van Staatsbosbeheer tussen Alphen en Chaam, een gebied dat al
sinds de prehistorie is bewoond en waardoor de Romeinen hun 'heirbaan' van Antwerpen
naar Nijmegen, Dordrecht en Maastricht hadden aangelegd. In de voorbije eeuwen liggen
hier heidevelden en stuifzanden, die ontstaan zijn door roofbouw en overbegrazing van
de voedselarme zandgrond. De stukken bos zijn tijdens WOI vrijwel helemaal gekapt.
Pas in de periode 1931-1935 is de herbebossing serieus ter hand genomen en in het
kader van de werkvoorziening is het gebied door werklozen handmatig omgespit en
aangeplant met voornamelijk naaldbomen als productiebos voor stuthout in de Limburgse
kolenmijnen.
Vanaf vertrek in het centrum van Alphen gaat de rondwandeling naar het oude verstilde
buurtschap Alphen-Oosterwijk. Vanhier verloopt de route door het recreatiegebied 't Zand
en langs het natuurbad. Dan gaat het voorbij het militaire Munitiecomplex van de
Luchtmacht en bereiken we het bosgebied van de Alphensche Bergen. Over bospaden
wandelen we naar de Fusilladeplaats uit WOII om dan door te steken naar de
Kwaalburgse Akker in het westelijk buitengebied van Alphen. Zo keren we terug naar het
startpunt in Alphen.
Routebeschrijving
1. We vertrekken vanaf het W. Binckplein langs de St. Willibrorduskerk (Heuvelstraat). Op
de hoek bij Café 't Raedhuijs op het pleintje aan Goedentijd en Raadhuisstraat (KNP22)
slaan we linksaf de Goedentijd in. Deze straat wandelen we helemaal uit tot aan de
rotonde aan de N260. Bij de rotonde steken we de N260 over langs het St.
Barbarakapelletje en we slaan linksaf de Schellestraat in. Na 100 meter gaat de route
linksaf de Oude Tilburgse Baan in, die dan naar rechts afbuigt en onverhard wordt.
Tussen de velden door komen we aan het eind op de T-splitsing met de
Oosterwijksestraat (KNP93). Hier wandelen we linksaf door het oude buurtschap AlphenOosterwijk. Zo passeren we de Sleutelhoeve uit 1632 en het Mariakapelletje Onze Lieve
Vrouw in de Zon. We negeren de kruising met de Oude Rielseweg en gaan echtdoor.
Aangekomen op de kruising met de voorrangsweg (Rielseweg) steken we rechtover over
en wandelen tot aan het laatste huis 'Zwaluwnest', huisnummer 27 (KNP92). Hier gaat
onze route linksaf over het zandpad langs de bosrand tot we aan het einde van dit pad
door het hekje op de doorgaande weg van Alphen naar Gilze (Gilzerweg) uitkomen.
2. Hier aan de Gilzerweg steken we over. Nu even naar rechts en dan linksaf het pad
inslaan langs de markering D. We negeren alle zijpaden. Aan het eind gaat het linksaf
over de asfaltweg (Voskuil) met de bocht mee en dan het eerste pad rechtsaf langs een
slagboom. Voor de volgende slagboom verloopt de route linksaf en we volgen het pad
over de langgerekte bosweide tot op de kinderspeelplaats met klim - en klautertoestellen.
Aan het einde voor de bosrand steken we rechtsaf door en komen aan de recreatieplas 't
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Zand. Daar rechtsaf langs de waterlijn (met de plas aan je linkerhand) zetten we de
wandeling voort tot we bijna aan de bosrand uitkomen bij de achterkant van een blauw
infobord voor de waterrecreant. We wandelen even door langs de waterkant en zien dan
rechts een betonnen put met deksel. Langs de put omhoog en dan linksaf langs een
groene metalen kast.
3. Het bospad volgen we met de bocht mee naar links. We passeren een drietal blauwe
borden aan de linkerzijde tot aan het rode markeringsbord 4. De route gaat dan naar
rechts tot aan de T-splitsing. Dan linksaf en even verderop langs een open stuk en op de
kruising van zandpaden rechtdoor. Daarna op de eerste kruising bij een bankje linksaf en
vervolgens voor een metalen toegangshek rechtsaf en langs de afrastering van een
camping. Aangekomen op een schuine kruising gaat de route rechtdoor. Op de volgende
kruising gaan we weer rechtdoor. Het pad loopt nu een klein beetje naar beneden. Op de
Y-splitsing houden we rechts aan en we negeren alle zijpaden tot we op de brede
zandweg met fietspad (Maastrichtsebaan) uitkomen. We staan hier bij de omheining van
het militaire Munitiecomplex van de Koninklijke Luchtmacht. Linksaf langs het hekwerk
volgen we het zandpad tot aan het punt waar het hekwerk naar rechts afbuigt. Wij slaan
hier ook rechtsaf en blijven het pad langs de afscheiding volgen tot we door een bosje op
een asfaltweg (Chaamse Weg) uitkomen. Hier steken we recht over en komen nu in het
bosgebied van de Alphensche Bergen. We slaan in de bocht direct linksaf een klein
bospad in. Aan het einde op de T-splitsing gaat de route naar rechts en daarna op de Ysplitsing rechts aanhouden. Dit bospad wandelen we helemaal uit tot aan een scherpe
bocht. Het pad naar links aanhouden en op de eerste kruising rechtsaf. We komen nu
langs een boswachterswoning aan onze rechterzijde midden in het bosgebied van de
Alphensche Bergen. Op de kruising van zandwegen bij de woning wandelen we
rechtdoor langs de afsluitboom. Dit pad wandelen we helemaal uit tot we op een
zandweg uitkomen aan het open gebied van de voormalige Chaamsche Heide. We slaan
hier linksaf.
4. We komen nu aan het monument van de Liberation Route. Voorbij de Fusilladeplaats
blijven we op het pad tot aan de eerste kruising. Hier gaat de route linksaf opnieuw het
bosgebied van de Alphensche Bergen in. Deze brede zandweg wandelen we helemaal
uit. We negeren hierbij alle zijpaden aan de linkerkant en rechterkant tot we na 1,5
kilometer na de afsluitboom bij open gebied komen. De route maakt nu een bocht naar
rechts langs de bosrand. Hier krijgen we in oostelijke richting zicht op het kerkdorp
Alphen. We kiezen dan het eerste pad linksaf. Het onverharde pad (Ulicocotensebaan)
verloopt langs een statig buitenverblijf aan onze rechterzijde. Aan het einde van dit pad
komen we op het Hooispoor. Hier slaan we linksaf de klinkerweg op. Na 100 meter gaat
de wandeling rechtsaf richting Ulicotensebaan 1; Voorbij de boerderij gaat de klinkerweg
over in een onverhard bomenlaantje, dat we uitlopen tot aan de bebouwing van Alphen.
Voorbij de eerste huizen (Hofstade) slaan we linksaf de Molendries in. We blijven deze
straat volgen tot aan de Y-splitsing, waar we linksaf de Molenstraat inslaan. De
Molenstraat volgend passeren we aan onze rechterzijde het kerkhof met direct bij de
ingang een klein oorlogskerkhof van gesneuvelde Poolse bevrijders en enkele
Nederlandse oorlogsslachtoffers. Nog een kleine honderd meter verder en dan komen
aan het W. Binckplein, het eindpunt van deze rondwandeling.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
14 km
Onverhard: 80%
Verhard: 20%
Start- en eindpunt
Openbaar vervoer
Buslijn 132 Arriva , Halte Van Gaverenlaan, Goedentijd 21, 5131 AR Alphen
Direct aan de route
Parkeren
Parkeerplaats W. Binckplein
5131 AP Alphen
Horeca
oDe Kloostertuin, W. Binckplein 5, 5131 AP Alphen

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).

