Alphen is op het Pastoor Binckplein. Hier is
voldoende parkeergelegenheid en zijn ook enkele
horecagelegenheden. In deze folder vindt u de
kaart met de route van het ommetje De Hoevens
en informatie over bezienswaardigheden langs
de route.
Veel wandelplezier toegewenst!

1. Roethuiske
Van deze roethuiskes (ook wel routehuisjes of
wachtposten genoemd) stonden er 27 langs
het Bels Lijntje, vanaf Tilburg tot aan de grens
met België. Ze zijn gebouwd in 1867 toen
de lijn in gebruik werd genomen en werden
bewoond door spoorwegmedewerkers wiens
vrouw de slagboom moest bedienen bij de
nadering van een trein.

ZLTO
De ommetjes zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met:
heemkundekringen Paulus van Daesdonck, Carel de Roij en Ledevaert.
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Alphen-Chaam heeft eigenlijk alles wat voor
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Gemeente
Alphen-Chaam
is CittaSlow
gecertificeerd.
Cittaslow is het
internationale
keurmerk voor
gemeenten
die op het
gebied van
leefomgeving,
landschap,
streekproducten,
gastvrijheid,
milieu,
infrastructuur,
cultuurhistorie
en behoud van
identiteit tot de
top behoren.
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welkom op het ommetje De Hoevens.
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Gemeente Alphen-Chaam heet u van harte

• de ommetjes zijn gemarkeerd met
routepaaltjes, door middel van
onderbordjes met de naam van het
ommetje is aangegeven op welke route
u zich bevindt
• behoudens de openbare wegen zijn
de ommetjes alleen toegankelijk voor
wandelaars tussen zonsopkomst en
zonsondergang
• waar de ommetjes over particulier
terrein lopen kunnen nadere
bepalingen gelden (bijvoorbeeld
honden niet toegestaan), let op de
bebording
• laat gewassen en vee en andere dieren
met rust, voeder dieren niet en laat
geen hekken open staan
• tijdens natte perioden is het raadzaam
laarzen te dragen
• de ommetjes zijn niet geschikt voor
wandelwagens en mensen die slecht
ter been zijn
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“Landgoed met omliggende
boerderijen”
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Aandachtspunten voor de
wandelaar

Ommetje De Hoevens 7,4 km
2. Landgoed De Hoevens
		 Op dit landgoed bevonden zich vroeger een aantal
abdijhoeve’s van Tongerlo zoals: Leeuwerkeneik
van 1205 (verdwenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog), Middel- of Grote Hoef van 1500
en de Nieuwelandsehoef van 1205. Deze
was de prelaathoeve, een gedeelte van
de oude gracht is nu nog aanwezig.
Omstreeks 1500 werd deze hoeve
2
bewoond door de familie van de
Nuwenleijnde, welke naam nu nog
voorkomt als Nouweland of Ouweland.
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3. Boselementen
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		 Kleine zoogdieren als muizen en marterachtigen
verplaatsen zich langs lijnvormige beplantingen als
houtsingels, brede bermen met bomen en bosstroken. Voor
insecten en andere kleine beesten vormt een houtsingel een
leefgebiedje op zichzelf. De verbinding van verschillende
natuurgebieden is noodzakelijk om soorten te behouden en
populaties te verder ontwikkelen.
4. Pestkerkhof
		 Op dit kerkhof zijn tussen 1600
		 en 1630 ongeveer 500 pestlijders
begraven, circa de helft van de
toenmalige bevolking van Alphen.
De doden moesten op last van de schout
buitendorps begraven worden, op een groot
heideveld wat toebehoorde aan de abdij van
Tongerlo.
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5. Stationstraat en streekmuseum
		 In de Stationstraat staat op nummer 55 een gerestaureerd
leerlooiershuisje en achter nummer 41 een oude leerlooierij.
Nummer 11 is een mooi gerestaureerd herenhuis en hier
schuin tegenover ligt het prachtige oud Protestants kerkje uit
1822. Al vanaf 1959 is hier het streekmuseum van Alphen
gevestigd.
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