Struiven Op Tocht
Het is heerlijk om tijdens de Carnavalsdagen frisse lucht op te doen. Normaal
gezien lopen veel mensen naar een buurtdorp om daar de optocht te gaan
bekijken. Of gebruiken veel mensen de frisse buitenlucht om het bier van de
vorige dag te verwerken. Weer een ander heeft een wandelingetje nodig om de
stramme hosbenen los te maken. Dit jaar is alles anders, maar een frisse
wandeltocht is altijd goed voor lijf en leden.
We hoeven jou niet te vertellen dat het schitterend is in Struivenland en
omgeving. Het doet ons denken aan de Carnavalskneiter van Sugar Lee Hooper
die het nummer “De Wandelclub” van Toon Hermans opnieuw uitbracht. Zing je
mee?
Wij zijn dol op de bossen
Daar kunnen we hossen
Daar kunnen we klossen
Wij zijn dol op de heide
Op de weide en op de natuur
Geef ons de frisse weide want je kunt er
Zo genieten zonder, ha, heerlijk hunter
Wij willen geen nicotine
Wij willen de mandoline
Van je pingelepingelepingelepingelepong
Ook zingen we vaak met Carnaval dat het leven goed is in het Brabantse land,
en toch zeker in Alphen. Het is dit jaar natuurlijk anders dan anders, maar dat
mag de pret niet drukken.
Van vroeger uit wordt Carnaval met en door buurtschappen gevierd. We hebben
dan ook een leuke wandelroute gemaakt die alle buurtschappen van Struivenland
aan doet en die op eigen gelegenheid, op elk gewenst moment te lopen is. We
hebben 2 routes van 11 km uitgezet, deze is ook in 1x te lopen.
Sinds een paar jaar hangen er in elke buurt schildjes. De algemene opdracht is:
Maak tijdens de Op Tocht in elke buurt een selfie met het schildje op de
achtergrond. De andere opdrachtjes, weetjes en gespreksonderwerpen zijn op
te roepen door het scannen van QR codes die je onderweg tegenkomt.
Tenminste als je de Op Tochten tussen 13 en 21 februari loopt.
Ga jij Op Tocht door ons mooie Struivenland? Ga dan op zoek naar je warmste
feestmuts en je fijnste stapschoenen. De routebeschrijving is op de volgende
pagina’s te vinden. Woon je aan één van de routes: voel je vrij om de route
leuk aan te kleden met leuke, feestelijke creaties.
Veel stapplezier!
Voor vragen of meer informatie: secretaris@struivenbakkers.nl

Start: Den Heuvel Alphen (QR)
• Loop door de Zandstraat richting ’t Zand. Ga bij de Maastrichtsebaan rechtdoor
richting villawijk. Ga links de Zandheining in en ga ter hoogte van de Kelbaan het
bos in en neem een kijkje bij natuurplas ’t Zand (QR)
• Loop rechtsom langs het water en loop via de parkeerplaats naar de Voskuil.
• Blijf de Voskuil volgen tot je aan de rechterkant een groen bordje ziet met →D
(QR)
• Loop hier het zandpad in en blijf deze volgen tot aan de Gilzerweg
• Steek deze voorzichtig over en ga door de houten poort het bos in
• Blijf het pad volgen totdat je bij Frank Meeuwsen uitkomt (QR)
• Steek de Oosterwijksestraat over en vervolg het pad (langs familie Graafmans)
• Blijf het pad volgen totdat je op de Druisdijk uitkomt (eventueel kun je een
bezoek brengen aan de Martinuskapel) (QR)
• Ga naar rechts de Druisdijk op langs familie Huijben en familie Keustermans (QR)
• Ga aan het einde rechts het fietspad op, langs de Rielseweg
• Ga naar ongeveer 400m naar links (Ballastweg) en loop langs de visvijver (QR)
• Vervolg het pad totdat je uitkomt op het Bels Lijntje, ga hier naar rechts
• Ga naar 200m links het stukje bos in bij het monument van het Schijnvliegveld
(QR). Je komt nu tegenover het oefenterrein van Defensie “De Kiek” uit, ga hier
naar rechts (richting Alphen)
• Je loopt nu op de Oude Tilburgseweg, houd links aan en ga het Looneind op. Loop
het Looneind uit (QR).
• Ga aan het einde naar rechts de Schellestraat in. Loop deze uit tot aan de rotonde
en steek deze over de Goedentijd in (QR).
• Ga na 150m links de Beukenlaan in. Loop deze uit tot het Walkvat, ga hier naar
rechts en direct naar links de Gaanderij in.
• Ga aan het einde naar links de van Gaverenlaan in en loop via de Laan van
Echternach, ga links het Walkvat in. Ga vervolgens rechts de Nieuweveldweg in,
richting Bels Lijntje (QR) Loop het Bels Lijntje op naar links. Ga over de fietsbrug
en ga direct naar rechts de Nieuwe Veldweg op. Loop dit pad uit en ga rechts de
Boslust op (QR)
• Ga aan het einde links de Sint Jansstraat in, deze gaat over in Terover (QR). Ga
na Terover 16a rechts de Bunderstraat in. Ga aan het einde naar links (zandpad).
Ga het eerste zandpad naar rechts. Je komt nu achter op Boshoven uit (QR)
• Steek de provinciale weg over en loop naar rechts richting Christoffel kapel (QR)
• Ga bij de kapel linksaf het bos in, volg het pad naar het Bels Lijntje.
• Ga het Bels Lijntje op naar rechts (richting Alphen). Aan het einde van het Bels
Lijntje ga je naar links de Baarleseweg op.
• Loop het dubbele fietspad af en ga rechts het industrieterrein op.
• Ga tegenover Jos Reijns de Looiersweg in. Ga aan het einde naar links
(Nieuwstraat). Steek de Baarleseweg over de Lange Bedde op. (QR)
• Ga aan het einde naar rechts. Ga na het speeltuintje naar rechts de Dorenbos in.
Ga direct naar links de Kerkakkers in, loop door naar de Molendries (QR)
• Ga bij de Hoogt naar rechts en loop langs de Plus de Stanzerij in
• Ga op het einde links en ga bij de van Leuvenlaan naar links. Ga op de
Raadhuisstraat naar rechts en loop naar Den Heuvel. Het is nu hoogtijd voor een
“Pikketanussie” (QR).

Plattegrond
Buurtschappen
Den Goeien
Heuvel
Zandhaozen
Siberië
Druishuizers
Zuiers
Tour de Kiek
GOS

Routebeschrijving
Start: Den Heuvel Alphen (QR)
•

Loop door de Zandstraat richting ’t Zand. Ga bij de Maastrichtsebaan
rechtdoor richting villawijk. Ga links de Zandheining in en ga ter hoogte
van de Kelbaan het bos in en neem een kijkje bij natuurplas ’t Zand (QR)

•

Loop rechtsom langs het water en loop via de parkeerplaats naar de
Voskuil.

•

Blijf de Voskuil volgen tot je aan de rechterkant een groen bordje ziet met
→D (QR)

•

Loop hier het zandpad in en blijf deze volgen tot aan de Gilzerweg

•

Steek deze voorzichtig over en ga door de houten poort het bos in

•

Blijf het pad volgen totdat je bij Frank Meeuwsen uitkomt (QR)

•

Steek de Oosterwijksestraat over en vervolg het pad (langs familie
Graafmans)

•

Blijf het pad volgen totdat je op de Druisdijk uitkomt (eventueel kun je
een bezoek brengen aan de Martinuskapel) (QR)

•

Ga naar rechts de Druisdijk op langs familie Huijben en familie
Keustermans (QR)

•

Ga aan het einde rechts het fietspad op, langs de Rielseweg

•

Ga naar ongeveer 400m naar links (Ballastweg) en loop langs de visvijver
(QR)

•

Vervolg het pad totdat je uitkomt op het Bels Lijntje, ga hier naar rechts

•

Ga naar 200m links het stukje bos in bij het monument van het
Schijnvliegveld (QR). Je komt nu tegenover het oefenterrein van Defensie
“De Kiek” uit, ga hier naar rechts (richting Alphen)

•

Je loopt nu op de Oude Tilburgseweg, houd links aan en ga het Looneind
op. Loop het Looneind uit (QR).

•

Ga aan het einde naar rechts de Schellestraat op. Loop deze uit tot aan de
rotonde (QR).

•

Steek de rotonde over en loop richting de Alphense kerk, ga hier naar
rechts en je bent weer waar je vertrokken bent. Het is nu hoogtijd voor
een “Pikketanussie” (QR).

Plattegrond
Buurtschappen
Den Goeien
Heuvel
Chamoza
GOS
Bosschestein
De Ligtelaaiers
De Ligt
Wouwers
Bosjannen
Terhonksa
Hovenburgers
Rabasta
Reness
Molenwijk
Leuvelarij

Routebeschrijving
Start: Den Heuvel Alphen (QR)
•

Ga naar rechts de Zandstraat in. Na circa 350m ga naar rechts het
voetpad op tussen Familie van de Heijning en Familie van den Ouweland

•

Loop het voetpad uit en ga links de Goedentijd op (QR)

•

Ga direct rechts de Beukenlaan (QR) in en loop deze uit tot het Walkvat,
ga hier naar rechts en direct naar links de Gaanderij in.

•

Ga aan het einde naar links de van Gaverenlaan in en loop via de Laan van
Echternach, ga links het Walkvat in. Ga vervolgens rechts de
Nieuweveldweg in, richting Bels Lijntje (QR)

•

Loop het Bels Lijntje op naar links. Ga over de fietsbrug en ga direct naar
rechts de Nieuwe Veldweg op.

•

Loop dit pad uit en ga rechts de Boslust op (QR)

•

Ga aan het einde links de Sint Jansstraat in, deze gaat over in Terover
(QR)

•

Ga na Terover 16a rechts de Bunderstraat in. Ga aan het einde naar links
(zandpad). Ga het eerste zandpad naar rechts. Je komt nu achter op
Boshoven uit (QR)

•

Steek de provinciale weg over en loop naar rechts richting Christoffel kapel
(QR)

•

Ga bij de kapel linksaf het bos in, volg het pad naar het Bels Lijntje

•

Ga het Bels Lijntje op naar rechts (richting Alphen). Aan het einde van het
Bels Lijntje ga je naar links de Baarleseweg op.

•

Loop het dubbele fietspad af en ga rechts het industrieterrein op.

•

Ga tegenover Jos Reijns de Looiersweg in. Ga aan het einde naar links
(Nieuwstraat). Steek de Baarleseweg over de Lange Bedde op (QR)

•

Ga aan het einde naar rechts. Ga na het speeltuintje naar rechts de
Dorenbos in. Ga direct naar links de Kerkakkers in, loop door naar de
Molendries (QR)

•

Ga bij de Hoogt naar rechts en loop langs de Plus de Stanzerij in

•

Ga op het einde links en ga bij de van Leuvenlaan naar links. Ga op de
Raadhuisstraat naar rechts en loop naar Den Heuvel. Het is nu hoogtijd
voor een “Pikketanussie” (QR).

