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 Aandachtspunten voor de 
wandelaar

•	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	

“Landbouw en akkers”

Gemeente Alphen-Chaam heet u van harte welkom 

op het ommetje Oosterwijk. Alphen-Chaam heeft 

eigenlijk alles wat voor recreanten en toeristen de 

moeite waard is; een rijke historie, water, bossen, 

heide en biedt een oase van rust en ruimte. 

Het startpunt van de ommetjes is op het Pastoor 

Binckplein te Alphen. Hier is voldoende 

parkeergelegenheid en zijn ook enkele horeca-

gelegenheden. In deze folder vindt u de kaart met 

de route van het ommetje Oosterwijk en informatie 

over bezienswaardigheden langs de route. 

De doorsteek is niet bewegwijzerd, hiervoor dient 

u het kaartje in de gaten te houden. 

 Veel wandelplezier toegewenst!

1. Bijenhal
  De bijenhal is de thuisbasis van bijenhouders-

vereniging St. Ambrosius.  

  Gedurende de zomermaanden is de hal 

geopend voor publiek.  

2. Oude stuifwal  

Deze stuifzandwal is langgerekt en circa 

vijf á zes meter hoog, opgeworpen om het 

stuivende zand tegen te houden. In deze 

stuifwal zitten nog diverse schuttersputten 

en een fundering van een uitkijkpost van de 

Tweede Wereldoorlog.
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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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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

3. Natuurbad ‘t Zand 
Bij de aanleg van de snelweg Tilburg-Breda tussen 

1970 en 1975 heeft men hier zand gehaald. De plas 

zoals die hier ligt was daarvoor een kale zandrug, welke 

even groot en hoog was als nu de plas groot en diep is. Het 

is voor de wijde omgeving een belangrijke recreatieplas waar 

men in mag zwemmen en bij strenge vorst kan schaatsen. 

Daarnaast kan er een visje gevangen worden. Tot 1975 stond 

er rechts naast de plas een Jachthuis, in de volksmond 

“De Politiepet” genoemd vanwege zijn vorm. Deze stond op 

het allerhoogste punt van ’t Zand namelijk 28,75 boven NAP. 

Oude Robiniabomen markeren nog gedeeltelijk de 

toegangsweg er naar toe.

4. Museum Van Oudsher
Aangekomen bij de Oosterwijksestraat kunt u 

even van de route afwijken en 200 meter naar 

het noorden lopen. Hier vindt u het particulier 

landbouwmuseum “Van Oudsher”.

5. Oosterwijksestraat en Mariakapel  

De Oosterwijksestraat is een structuur van lintbebouwing 

met fraaie waardevolle oude boerderijen. De Mariakapel 

is in 1947 gebouwd naar aanleiding van de bevrijding van 

Alphen. Op het informatiebord vindt u meer over deze 

bezienswaardigheden.

6. Barbarakapel
Deze kapel is in 1938 gebouwd en inmiddels al 

twee keer herbouwd. Sint Barbara is 

patrones van mijnwerkers en tunnel-

bouwers. In zuid-Limburg was het feest van 

sint Barbara (4 december) één van de 

belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd 

een vrije dag. 

7. Oude looierij
Alphen behoorde tot de Langstraat dorpen waar in vroeger 

tijden veel leer werd gelooid. Op Goedentijd nr. 12 staat een 

leerlooierij en zadelmakerij van omstreeks 1875. In de zijgevel 

zijn nog de laadluiken aanwezig en aan de achterzijde de 

houten klepluiken, welke met de hand bediend werden voor 

het drogen van de huiden.
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