Universiteit
Houtloods, Spoorpark, Tongerlose Hoef
Bij het station zien we eerst enkele industriële erfgoederen. Vervolgens lopen we naar
Nederlands grootste burgerinitiatief, het Spoorpark. Na eventueel de Kempentoren te
hebben beklommen en genoten te hebben van het uitzicht wandelen we door een
bijzonder stukje Tilburg, de Bokhamer, en vervolgens langs een heel oude hoeve en 16
wevershuisjes. Daarna komen we door een smal park en langs de universiteit, waarna we
door een sterrenbos en vervolgens over een oud landgoed lopen. Uiteindelijk komen we
weer bij de universiteit uit. Vanaf hier brengt de trein ons in enkele minuten terug naar
ons vertrekpunt.
Routebeschrijving
Wanneer we de stationshal uitkomen, lopen we rechtdoor met de polygonale hal aan
onze linkerzijde. Bij de weg aangekomen gaan we linksaf. Aan de overzijde zien we
eetbar De Wagon en iets verderop restaurant De Houtloods. Bij het kruispunt met de
Gasthuisring aangekomen, steken we over en gaan direct links, onder het spoor door. Na
de onderdoorgang nemen we de eerste straat naar rechts en lopen tussen het gebouw
en het spoor door. Wanneer we bij een weg uitkomen, gaan we linksaf om bij de
verkeerslichten naar rechts over te steken. Let hier onder andere goed op het
verkeerslichtmannetje! We lopen nu het spoorpark in, richting de uitkijktoren, waar we
voorlangs lopen. We volgen dit brede pad tot een Y-splitsing, waar we het rechtse,
smallere pad nemen. Aan onze linkerzijde passeren we eerst een pumptrack en
vervolgens een skatebowl. Daarna slaan we linksaf via een trapje, gaan rechtdoor en
nemen nog een trapje. Onderaan gaan we links en daarna rechts over het bruggetje.
Vervolgens gaan we alsmaar rechtdoor, lopen het park uit en nemen de trap omhoog
naar de Ringbaan-West.
Hier gaan we rechtsaf en lopen het spoor over. Bij de eerste kruising met verkeerslichten
en de moskee gaan we linksaf. Voorbij de moskee nemen we de eerste straat links, de
Bokhamerstraat. Bij huisnummer 13 houden we alsmaar rechts aan tot we het spoor aan
onze linkerzijde hebben. Daarna nemen we de eerste weg naar rechts, de Reitse
Hoevenstraat, en lopen we door tot een kruising met verkeerslichten. Steek de weg over
en ga rechtdoor. De huisjes met nummer 66 t/m 36 zijn oude wevershuisjes. Tegenover
huisnummer 36 zien we De Tongerlose Hoef. We passeren vervolgens De Rooi Pannen
aan onze rechterzijde en komen daarna bij Dierenpark de Oliemeulen, waar we linksaf
slaan, de Alphonsusstraat in. Vervolgens nemen we de eerste straat naar links. We lopen
alsmaar rechtdoor. In de bocht naar rechts gaan wij rechtdoor, het parkje in. We komen
uit op de Albertus Magnusstraat, waar we rechts afslaan. Aan het einde van de straat
linksaf, de Postelse Hoeflaan. Bij de rotonde rechtdoor, Postelse Hoeflaan wordt Postelse
Hoefpad. We gaan alsmaar rechtdoor en onder het spoor door. Bij de Y-splitsing houden
we links aan, Academiepad, en even verderop steken we de Sportweg over. Nog wat
verderop komen we bij een rotonde. Voor de rotonde steken we de Academielaan over.
Ga direct links en steek de Professor Cobbenhagenlaan over.
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We zien nu rechts een geasfalteerd voetpad, dat zich door de groenstrook slingert. Houd
rechts aan en loop dit voetpad helemaal af. We blijven dus parallel aan de Professor
Cobbenhagenlaan lopen. We passeren een halfrond appartementencomplex aan onze
linkerzijde. Wat later komen we uit op de Conservatoriumlaan, die we bij de
verkeerslichten oversteken. Daarna volgen we wederom het asfaltpad rechtdoor. Aan het
einde bij de Y-splitsing gaan we naar links en komen uit op een straat. Hier gaan we naar
rechts, we steken de Hogeschoollaan over en nemen het asfaltpad rechtdoor, richting de
universiteit. Het pad loopt tussen twee vijvers door. Wanneer we voorbij de vijvers zijn,
gaan we van het pad af en lopen over het grasveld naar links, parallel aan de vijver. Als
we bijna voorbij de vijver zijn, zien we een pad rechts voor ons tussen de bomen door.
Neem dat pad en houd rechts aan. Het pad loopt eerst parallel aan een weg en daar
waar de weg afbuigt, blijven wij rechtdoor het bospad volgen. Bij de eerste Y-splitsing
rechts of links aanhouden, de paden komen weer bij elkaar uit. Daarna rechtdoor en bij
de tweede Y-splitsing links aanhouden. We komen uit op een weg.
Deze weg steken we over en we lopen verder de bossen in. We steken driemaal een pad
over dat onze weg kruist. Daarna komen we op een 5-sprong, waar we scherp links
afslaan. We steken een kruising over en bij de volgende kruising gaan we linksaf.
Vervolgens komen we op een 6-sprong, waar we de tweede weg links nemen, richting
een 4-baansweg (Bredaseweg) voor ons. Halverwege slaan we rechtsaf en aan het einde
van het pad links. Na enkele meters maakt het pad een bocht naar rechts, brugje over,
waarna we weer parallel aan de Bredaseweg lopen. Aan het einde van het pad slaan we
linksaf en steken bij de verkeerslichten de Bredaseweg over, waarna we rechts gaan. Al
snel zien we links een fietspad, Bels lijntje, dat we inlopen. Na 170 meter gaan we rechts
een pad door een greppel op. Daarna het eerste pad linksaf. Vervolgens eerste rechts en
eerste links om een poeltje heen. Dit pad komt uit bij een vijver, die we aan onze
linkerhand houden. Halverwege de vijver slaan we rechts een pad in. Bij de T-splitsing
gaan we links en de eerste rechts. Enkele meters nadat we een bestrate weg gepasseerd
zijn, gaan we na een slagboom rechtsaf. We negeren alle zijwegen en blijven tot het
einde parallel aan de bestrate weg lopen. Enkele meters voordat het pad weer op de
bestrate weg uitkomt, gaan wij naar links. Aan het einde van dit pad gaan we naar rechts,
steken de bestrate weg over en komen bij een weg met links een parkeerplaats.
Hier gaan we rechtdoor, op een weg met zwarte sintels. We passeren Villa Vredelust aan
onze linkerzijde en lopen verder rechtdoor tot we weer bij het Bels Lijntje zijn. Hier gaan
we linksaf, waarna we weer bij de Bredaseweg uitkomen. Hier rechtsaf en bij de
verkeerslichten oversteken. We lopen 100 meter rechtdoor en gaan dan met de bocht
mee naar links, 50 meter verder steken we de Zwartvenseweg over en lopen het bos in.
We komen bij een open plek met, bij voldoende regen, een poeltje. Volg het pad, dat met
een bocht naar rechts om het poeltje gaat. Negeer het brede pad naar links en volg het
smalle naaldbomenpad met rododendrons rechtdoor. Bij de T-splitsing gaan we rechtsaf
en bij de Y-splitsing houden we links aan; we passeren aan onze rechterzijde een vijver.
We komen uit op een breder pad, waar we rechts afgaan. Kort daarop zijn we weer bij de
Zwartvenseweg, die we wederom oversteken. We lopen rechtdoor en komen uit bij een
fietspad, waar we links afgaan. Vervolgens nemen we het eerste pad rechts. We lopen
alsmaar rechtdoor tot we bij een dieper gelegen vijver komen. We lopen om de vijver
heen met de vijver aan onze linkerhand. Aan de overkant van de vijver aangekomen
gaan we rechtsaf en we lopen naar een 8-sprong met in het midden Grotto.

We gaan links af en nemen het derde pad naar links. Ga na 130 meter op een kruising
links een bospad in, steek een breed pad over en ga scherp naar rechts. Wederom een
breed pad oversteken en het bospad vervolgen. Op de kruising links af en daar waar we
aan onze rechterzijde een huis zien, gaan we linksaf en direct rechts, een asfaltpad op.
We zijn nu op de Warandelaan en passeren de Faculty Club aan onze rechterhand. We
lopen verder rechtdoor het terrein van de universiteit op. We lopen deze laan helemaal uit
tot we niet verder kunnen. Daar gaan we linksaf, steken bij een elektriciteitshuisje voor
ons de Professor Verbernelaan over en gaan rechtdoor het voetpad op. Het voetpad
komt uit op de Schreierstorenstraat, die we rechtdoor volgen. Na de derde flat aan onze
rechterhand maakt de weg een bocht naar links. In die bocht is een pad naar rechts, dat
we nemen. We volgen het pad tot de spoorbrug, waar we de Conservatoriumlaan
oversteken. We zijn aangekomen op station Tilburg Universiteit.

Deze wandeling staat in de wandelgids 'Wandelen buiten de binnenstad van Tilburg'.
Deze wandelgids is verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig,
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

