21 Plantsoen bij de Oude Leij

25 Schuurkerk bij de Pelicaenhoeve
Strijbeek
Langs het gedeelte van de Bergweg nabij de Hubertuskapel ligt
in de berm een dichtsteen (poosplaats 4). Even verderop langs
de Bergweg, aan de bosrand, staat een arduinen bank (poosplaats 5). De Bergweg loopt als zandpad vanaf de Goudbergseweg
achter het natuurgebied de Goudberg langs.
Er zijn twee toegangen; de ene ligt tussen twee huizen niet ver
van de Hubertuskapel, de andere tegenover Hoeve Gouwberg.
Vanaf de Goudbergseweg alleen per fiets en te voet bereikbaar.

Riel
Waar de Goirleseweg en Oude Tilburgsebaan samenkomen
ligt een driehoekig plantsoen. Onder de notenboom staat een
flankenbank.

Chaam
De Kerkdreef is vanaf de Gilzeweg te bereiken via de Wildertstraat. Komend vanuit het dorp is het mogelijk de Kerkdreef in
te rijden vanuit de Wouwerdries, die langs het marktplein aan
de Dorpsstraat loopt. Twee stenen poëziebanken bevinden zich
op de fundamenten van de Schuurkerk.

4 en 5 Strijbeeksche Beek en Goudberg

Het Hoefke blijven volgen. Bij de boerderij van Het Brabants
Landschap gaat de weg over in een zandpad.
Nabij de T-splitsing kunnen gemotoriseerden hun voertuig
parkeren. De plek zelf is alleen te voet en per fiets te bereiken.

POOSPLAATSEN

26 Vlinderven aan de Staartenweg

Galder
Flankenbank aan het oudere gedeelte van de Markweg dat
parallel aan de rivier loopt.

22 Weilenseind

Pien Storm van Leeuwen
Markweg

Gilze
Bij Weilenseind, waar de Alphenseweg uitkomt op de provinciale
weg, voert het fietspad omhoog over een dijk. Langs het fietspad
ligt een dichtsteen. Vanaf de afslag alleen te voet en per fiets
bereikbaar.
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Komend vanuit de richting van de Aesvoortsedijk, het met klaphekken afgesloten ‘grazersgebied’ oversteken. Daarna rechts aanhouden en het pad volgen dat de Oude Leij kruist. Even verderop
bij de splitsing met het naambord ‘Het Hoefke’ linksafgaan.
Enkele honderden meters voorbij de hoeve van Het Brabants
Landschap liggen de stenen links van het zandpad.

Galder
Een zwerfkei met gedicht ligt ter hoogte van de voorde naast
het fietspad langs de Mark. Vanaf het Vonderpad of de Markweg
alleen per fiets of te voet bereikbaar.

23 Oude Pastorietuin

Fotografie
Riesjard Schropp
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Ulicoten
Dichtsteen aan de voet van een eik nabij de Bollekensloop aan
de Maaijkant.

linksaf de geplaveide weg volgen. De flankenbank met gedichten
staat langs de weg vlak naast de oude linde. Gemotoriseerd is
de plek te bereiken door vanaf de verbindingsweg van BaarleNassau naar Alphen de afslag Boschoven te nemen, of vanuit
het dorp Baarle-Nassau zelf.

17, 18, 19 en 20 Aesvoortsedijk

Chaam
De Staartenweg is een zijweg van Beckershagen. Het lijkt erop
dat het landweggetje naar een boerenerf loopt, maar vlak voor
het erf buigt het af en gaat verder in de richting van het stuk
land waar een flankenbank aan een poel staat. Nabij de plek
staan enkele oude eiken en is een houtwal aangeplant.
Voorbij de afslag naar de poosplaats loopt de Staartenweg
verder en komt uiteindelijk uit op de Kapelweg, vanwaar ook
poosplaats 27 kan worden bereikt.
Vanaf Beckershagen alleen te voet en per fiets te bereiken.

7

Voorde in de Kerselsche Beek

Chaam
Arduinen bank op een driehoekig grasveld met bomen nabij
de hoek van de Ulicotenseweg met de Oude Bredasebaan.

Gilze
Naast de Rabobank aan het Bisschop de Vetplein in het centrum
van Gilze bevindt zich de toegang naar een parkeerterrein.
Daarnaast ligt achter het bankgebouw de tuin met drie flankenbanken. Alleen geopend tijdens kantooruren.

27 Salamanderven bij de Roode Beek
Bleeke Heide

24 Verlangenweg
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Galder
Aan de rand van de Galderse Meander schuin tegenover Heerstaaien ligt een dichtsteen naast het fietspad langs de Mark.
Vanaf het Vonderpad of de Markweg alleen per fiets of te voet
bereikbaar.

Chaam
Een flankenbank staat halverwege de Verlangenweg, die als
zandpad van de Kloosterstraat in de richting van het
Prinsenbosch loopt. Alleen te voet en per fiets bereikbaar.

Chaam
Als smal zijpad van de Kapelstraat voert de Kapelweg vanuit het
dorp over de Roode Beek in de richting van een kleine kapel.
Halverwege het pad ligt aan de linkerkant het zijpad naar het
vennetje waar een flankenbank staat. De Kapelweg komt een
eindje verderop samen met de Staartenweg. Van hieruit kan
ook poosplaats 26 worden bereikt. Vanaf de Kapelstraat alleen
per fiets en te voet te bereiken.

Heerstaaien

Riel
Vier groepen van drie zitstenen dragen de gedichten rond de
twaalf maanden van het jaar. Ter weerszijden van de Aesvoortsedijk liggen ‘lente’, ‘zomer’ en ‘herfst’. Een eindje van het pad af
ligt ‘winter’ langs een zijpad dat in de richting van de beek loopt.
Als zandpad verbindt de Aesvoortsedijk Het Hoefke met Riel.
Aan de ene zijde van het pad ligt het Riels Laag en aan de andere
kant de hoger gelegen heide. De vier plekken zijn vanaf Het
Hoefke te bereiken door bij de T-splitsing linksaf in de richting
van de Regte Heide te gaan. Na de overgang van de Oude Leij
links aanhouden en het met klaphekken afgesloten‘grazersgebied’ passeren. Voorbij het tweede klaphek begint het gedeelte
van de Aesvoortsedijk waarlangs de poosplaatsen liggen.
Komend uit tegenovergestelde richting vanaf de Goirleseweg,
buiten het dorp even voorbij het bruggetje over de Oude Leij
afslaan naar de Aesvoortsedijk. De Aesvoortsedijk is alleen met
de fiets en te voet begaanbaar.
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bereikbaar. Gemotoriseerden moeten een klein stukje te voet
vanaf de hoek die de Franse Baan met De Velden maakt.

14 Het Zand

Alphen
Het Bels Lijntje verbindt als fietspad Tilburg met Turnhout.
Hierlangs liggen ter hoogte van de nederzettingen Boschoven
en Boshoven drie zwerfkeien, waarvan er een tekst draagt.
Alleen te voet of per fiets bereikbaar.

Alphen
Om de plek te bereiken moet een kleine afstand te voet worden
afgelegd. Tegenover de vier oude beuken langs de Franse Baan,
waar deze langs ‘Het Zand’ loopt, leidt achter de slagboom een
zandpad het bos in. Bij de kruising op de heide ziet men een
honderd meter naar links een vijftal zwerfkeien liggen. De dichtsteen ligt links van het pad. Vanaf de Franse Baan alleen te voet
bereikbaar.

12 De Velden

15 Rielseweg
Alphen
Op een driehoekig stuk grasveld langs de Rielseweg liggen drie
stenen, een ervan draagt aan weerszijden tekst.

Baarle-Nassau
Loveren ligt langs de uitvalsweg naar Ulicoten aan de rand van
Baarle-Nassau. Twee hardstenen banken staan er op een pleintje
nabij enkele oude huizen aan het uiteinde van een langgerekt
plantsoen.

Alphen
Halverwege de weg die ‘De Velden’wordt genoemd staat een
flankenbank aan de rand van een bosperceel. De Velden zijn te
bereiken door vanaf de weg van Baarle-Nassau naar Alphen, de
afslag naar Kwaalburg te nemen. Na Kwaalburg de geplaveide
weg door het bos blijven volgen. De weg verandert af en toe van
naam. Waar het landschap opener wordt heet de weg op een
gegeven moment De Velden. Komend uit tegenovergestelde
richting de Franse Baan volgen. Deze komt uit op De Velden.

10 Boschoven

13 Franse Baan

Baarle-Nassau
Via het Bels Lijntje per fiets of te voet te bereiken door bij het
spoorhuisje nr. 20 af te slaan naar het zandpad dat in de richting
van de boerderijen van de buurtschap Boschoven loopt. Hier

Alphen
De Franse Baan gaat bij de afslag naar De Velden verder als zandpad en kruist na ongeveer honderd meter de Strijbeekse Beek.
Tegenover de stuw staat een flankenbank. Te voet en per fiets

8

Maaijkant

Wilhelminapleintje

Ulicoten
Drie kububusvormige zitstenen en een paar zwerfkeien op het
pleintje op de hoek van de Wilhelminastraat en de Dorpsstraat.
Tegenover de plek begint de weg die de Maaijkant wordt
genoemd.

9

Loveren

11 Bels Lijntje

16 Riels Laag - Het Hoefke
Riel
Naast het zandpad Het Hoefke, ongeveer zeshonderd meter
voorbij de boerderij van het Brabants Landschap, liggen drie
dichtstenen. De plek is te bereiken door vanaf de verbindingsweg
van Riel richting Alphen en Gilze af te slaan bij Looienhoek.
Daarna de Akkerweg volgen en bij de kruising met de Oude
Tilburgse Baan rechtdoor blijven gaan Het Hoefke in, richting
Regte Heide. Bij de T-splitsing staat weer een naambordje
met ‘Het Hoefke’. Hier niet naar de heide gaan, maar rechtsaf

