Damespad Brabant over de Regte Heide ( 20 km)
(in te korten tot 11 of 15 km).
Begin- en eindpunt is het Klooster van Alphen
(een voormalig nonnenklooster).
Loop langs de kerk, ga bij de T-splitsing links en
daarna de 1e weg rechts de Van Gaverenlaan.
• Rechts rond het speelveld, links over de
Gaanderij, daarna rechtdoor Looiersboom en
Walkvat. Deze weg buigt naar rechts, dan na
100 meter links de Nieuwe Veldweg in.
• Bij het fietspad (voormalig Bels lijntje) links
over het viaduct. Na dit architectonisch
bouwwerk (goed te zien als je beneden bent)
vervolg je rechts weer de Nieuwe Veldweg.
• Op een vijfsprong links, na ongeveer 1 km
rechts landgoed De Hoevens opgaan.
• Bij de waterput scherp links, op een splitsing
rechts aanhouden. Daarna de brede zandweg
rechts (Goorstraat) ongeveer 1,5 km volgen.
• Ga vóór boerderij het Ooievaarsnest links.
• Na een kwartier bij een ven naar rechts en
meteen links langs de bank verder.
• Na 200 meter bij een vlonder links, daar geniet
je links en rechts van de prachtige vergezichten.
----------------------------------------------------Korte route 11 km: Rechtdoor het natte beekdal
over, daarna rechtsaf.
Vóór een blusvijver links, richting “De Hoevens”.
Lees verder in de tekst bij (11)
----------------------------------------------------• Weer terug over de vlonder en links de gelepaaltjes-route volgen
• Bij de turfvaart (vroeger gebruikt om turf af te
voeren) links en daarna rechts het bruggetje
over.
• Op de kruising links richting vogelkijkhut.
Vanuit deze hut heb je een mooi uitzicht
over het dal van de oude Leij, “Riels Laag”
genoemd. In het voor- en najaar zijn er veel
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vogels te bewonderen, zoals
kieviten, grutto’s, slobeenden
en zomertalingen.
De gele paaltjes blijven volgen. Door de
gemeentebossen van Goirle en over de Regte
Heide.
Bij de infozuil vind je zes grafheuvels,
daterend 1700 tot 1000 jaren v. Christus.
Bij slagboom en infopaneel rechtdoor, de oude
Leij oversteken.
Bij de witte brug lag vroeger een “voorde”
(doorwaadbare plaats in de beek).
Na de boerderij even van de gele route
afwijken, 10 stappen rechts, dan links tussen de
rododendrons door naar het Mariabeeld
(onbevlekte moeder, troosteres der bedrukten).
Neem het paadje links (2x), daarna rechts en
volg de gele paaltjes weer.
Voorbij het Riels Hoefke kom je bij een
poosplaats.
Ga vóór een hek rechts en daarna links. Na een
bocht naar rechts, sla je linksaf langs een
slagboom.
Na een blusvijver sla je rechtsaf richting De
Hoevens. (Niet meer de gele paaltjes volgen!)

(11) Lees vanaf hier verder ook voor de 11 kmroute
• Zandweg wordt verharde weg, vóór de
boerderij rechts en op een T-splitsing links. Bij
infopaneel eerst rechts de Schellestraat in,
daarna weer rechts Looneind in.
• Bij Bels Lijntje de rood-witte markering volgen
over de Oude Tilburgse Baan.
• Na 1,5 km links en meteen daarna rechts. Je
passeert de “Villa”, waar ze heerlijke koffie
serveren.
• Bij de rotonde langs de Barbara-kapel (patrones
van de goede dood),daarna links: Goeden Tijd.

Route 15 km: Ga nu rechtdoor richting kerk.
Hierachter is het Klooster van Alphen.
---------------------------------------------------------------Damespad Brabant 20 km
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Na huisnummer 27A rechts, volg het
voetpad tot de verharde weg, dan rechts.
De afslag van de Maastrichterbaan
negeren, rechtdoor de weg vervolgen.
Schuin t.o. nummer 24 links een bospad in,
langs een slagboom, na 15 meter rechts. De
rood-witte route volgen.
Op de kruising bij een meterkast links, op
de volgende kruising rechts het pad langs
Recreatieplas ‘t Zand. De plas met een
bocht naar links volgen over een
grasstrook. Schuin rechts omhoog langs een
berkenbosje en over een grasweg.
Waar deze grasweg uitkomt op een ander
pad, met een bocht mee naar links.
Op de driesprong met zitbank en bord met
nummer 4 rechts.
Aan het einde van dit pad links, 2 x bij de
kruising rechtdoor, daarna op viersprong
met zitbank links.
Vóór het hek van caravanpark rechts.
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Op de 1e kruising schuin rechtdoor. Op de
volgende kruising weer rechtdoor.
Na 40 m op Y-splitsing links de witte
paaltjes volgen. (Dus nu de rood-witte
markering negeren).
Een asfaltweg oversteken en na 100 m het
pad rechtdoor volgen. (Dus niet meer de
witte paaltjes-route).
Bij de volgende asfaltweg rechts, deze
blijven volgen in de richting van kerk tot bij
het Klooster van Alphen.

De ontwerpers van Damespad Brabant: Joke Dirkx,
Antoinet Gooren(overleden) en Annemiek van
Grinsven .

--------------------------------------------------------

Informatie bij de wandelroute
-------------------------------------------------------Bels lijntje: tussen Looneind en Alphen kruist de route een lang, recht fietspad. In 1867 werd het Bels
lijntje aangelegd als spoorwegverbinding tussen Tilburg en Turnhout. Het Bels lijntje was in gebruik tot
1972. Daarna werd op het tracé een fietspad aangelegd. Het is een droge ecologische verbindingszone. De
bermen worden natuurvriendelijk beheerd. Langs dit lijntje trekken weer vlinders, reptielen, vogels en
kleine zoogdieren.
De Hoevens: De Hoevens is een zeer oud landgoed dat deel uit maakt van een uitgestrekt natuurgebied
tegen de Belgische grens. Sinds de middeleeuwen was De Hoevens een pachthoeve van de abdij van
Tongerloo. De Langgevelboerderij, het Karreschop en de Vlaamse schuur zijn rijksmonumenten. Er zijn
diverse wandelingen uitgezet en er ligt ook een natuurkampeerterrein.
Regte Heide en beekdal van de Ley (Riels Laag)
Bij de witte brug is het hoogteverschil tussen heide en beekdal goed te zien. Dit maakt het natuurgebied
zo bijzonder. In de lage delen komen dopheide, beenbreek en zonnedauw voor. Op de hoge delen groeit
vooral struikheide. Het verschil in hoogte zorgt ook voor een rijk vogelleven. Roodborsttapuiten, wulpen
en regenwulpen zijn vooral in de lente te bewonderen.
Mariabeeld: de kleine grot is opgetrokken uit zwerfkeien die hier veel voorkomen. In de tijd van het rijke
Roomse Leven ging elke processie vanuit Riel naar dit kapelleke.
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