
RONDOM DE ALPHEN- OOSTERWIJKSE HEIDE – 16 KM 

 
 

De eerste wandeldag van 2023 valt letterlijk in het water! Na 
dagenlang regenen is het geen optie om op stap te gaan en 
dus wordt besloten de wandeling door te schuiven naar febru-
ari. Maar de weersvoorspellingen voor 1 februari zien er aan-
vankelijk ook niet veelbelovend uit. We wachten af en uiteinde-
lijk valt het reuze mee! Geen regen en na de middag een stevi-
ge wind! Vol goede moed vertrekken we met 14 personen rich-
ting Riel, waar we parkeren bij de Boerenschuur en starten.  
 

 
 

Langs het kleine oorlogsmonument in het centrum van Riel 
wandelen we naar het beekdal van de Oude Leij en volgen dit 
kleine stroompje naar het buitengebied van natuurgebiedje 
Landgoed Leijkant tegen de A58 aan. De route gaat met een 
stevige windje op kop, maar met een zonnetje, naar het buurt-
schap Zandkant met zijn oude langgevelboerderijen. 
 

Via de Goorstraat steken we door in de richting van het ge-
hucht Vijfhuizen. Langs de bijzondere Camping ’t Buitenland 
komen we in het buurtschap Druisdijk met zijn kleine St. Marti-
nuskapel. Een zandpad leidt naar het oude gehucht Aphen-
Oosterwijk waar de route langs het Mariakapelletje Onze Lieve 
Vrouw in de Zon loopt. We steken het Belslijntje over en wan-
delen we naar het Schijnvliegveld De Kiek. We nemen hier de 
tijd om rond te kijken en waar een infobord ons vertelt over de 
situatie in WOII. Voor de groepsfoto is de in cortenstaal uitge-
voerde Messerschmitt Bf 109 een goede achtergrond! 
 

 
 

Het laatste traject van onze dagwandeling loopt vanaf het 
Schijnvliegveld De Kiek een stukje over het Belslijntje en gaat 
dan door het aangrenzende bosje over een opmerkelijk bos-
pad. Het staat vermeld als ‘Regstreeks Karnemelk en gemar-
keerd met melkproductendeksels! 
 

 
 

Door het buurtschap Looienhoek gaat het laatste stuk naar de 
de Oude Tilburgsebaan en langs de sportvelden de route ons 
naar de Kerkstraat. Hier strijken we neer in Horeca ‘Den Over-
kant’ voor een gezellige nazit onder het genot van een drankje. 
 
Charles Aerssens  

 
 


