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Ten zuiden van Tilburg ligt het rustige Brabantse dorp Riel. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u al 
snel over de mooie heidepaadjes van de Regte Heide en dan passeert u enkele fraaie vennen. U struint nog 
geruime tijd over de heide en dan duikt u de bossen in waar na 7,5 km lopen een zitbank staat om te pauzeren. 
U passeert het schitterende ven Halve Maan en via een leuk vlonderpad steekt u een watergebied over. Na 
nog een stuk door de bossen loopt u over mooie graspaden terug naar Riel waar een mooi tuinterras is bij het 
gezellige café.  Neem voor onderweg proviand mee. Kijk goed naar de openingstijden van het café. 
 

 
 
Startadres: Café Kerkzicht, Kerkstraat 16, Riel. Tel:013-5181220.  Geopend: maandag en woensdag vanaf 
19.00 uur, donderdag vanaf 13.00 uur, vrijdag en zaterdag vanaf 15.00 uur, zondag vanaf 14.00 uur.  
Tegenover de zaak is een parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,67 km  3 uur  15 m  15 m 
 

 
 

1279. RIEL 13,7 km 
 

1. Met uw rug naar het café en gezicht naar de 
Antonius Abt-kerk (1895) gaat u L. Aan de 3-
sprong bij Heilig Hartbeeld gaat u R 
(Goirleseweg). Aan de 4-sprong aan het einde van 
het kerkhof gaat u RD (Goirleseweg). Aan de 4-
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 33 gaat u RD 
(34).  Negeer veldweg links en loop RD 
(Rietsedijk) over de klinkerweg.  Negeer vlak 
daarna bij wkp 33 veldweg rechts en loop RD 
(34/Rietsedijk) door de bomenlaan. Na bijna 400 
m, 10 m vóór zitbank, gaat u R en ga dan meteen 
L naar de parkeerplaats Rielsedijk.  Aan het eind 
van de parkeerplaats gaat u in de linkerhoek L 
over het bospad en na 10 m gaat u aan de T-
splitsing R (rood).  Na 20 m gaat u aan de 3-
sprong R. Meteen daarna gaat u aan de volgende 
3-sprong voor het rode markeringspaaltje L over 
het bospad.  Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/rood). Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl/rood). 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD. (U 
verlaat de wandelmarkeringen).   
 

2. Aan de 4-sprong gaat u L. 50 m verder gaat u 
aan de 3-sprong bij houten paal R over het pad 
dwars door de Regte Heide.  Aan de schuine T-
splitsing gaat u R over het zandpad. Meteen 
daarna aan de kruising RD. Op de grote 
zandvlakte gaat u aan de T-splitsing L. Na 25 m 
gaat u aan de ruime kruising R en na 10 m gaat u 
bij infobordje L (ruiterroute) het pad omhoog 
(honden aan de lijn). Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (rood). Aan de 3-sprong gaat 
u RD (pijl). (U verlaat de rode route). Aan de T-
splitsing gaat u R (pijl) over het brede zandpad 
met links akkers. Aan de Y-splitsing gaat u R (pijl) 

over het bospaadje. Op de parkeerplaats gaat u L. 
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de brede 
grindweg. Aan de 3-sprong bij afsluitboom en 
wkp 31 gaat u RD (30) over de veldweg.  Na het 
open stuk loopt u weer het bos in en gaat aan de 
3-sprong RD (pijl).  Aan de 3-sprong met graspad 
gaat u RD (pijl).   
 

3.   Aan de 4-sprong bij wkp 30 gaat u R (1) over 
de heide met rechts enkele mooie vennen, die in 
de zomer droog kunnen staan. Na 500 m gaat u 
voorbij de vennen aan de 3-sprong RD door de 
heide.  Aan de T-splitsing gaat u L (ruiterroute) 
over de zandweg.  Aan de kruising gaat u L 
(ruiterroute). Aan de kruising bij zitbank en 
grafheuvels gaat u R (blauw).  
 

(De grafheuvels zijn afkomstig uit de Bronstijd (ca. 
1750 v. Chr.). Eén grafheuvel heeft een ringwal met 
droge sloot. Grafheuvels werden gebruikt als 
begraafplaats. Men vermoedt dat deze heuvels niet 
alleen gebruikt werden om de doden een laatste 
rustplaats te geven, maar ook voor verering. De 
grafheuvels werden in 1935 voor het eerst 
opgegraven en daarna gereconstrueerd. Rond 5 
grafheuvels werden de palenkransen hersteld die uit 
de opgravingen bekend waren).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 1 gaat u L (56).  Na 25 
m steekt u RD de rolstoelroute over en volg RD 
(pijl/geel/blauw) de zandweg. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD (pijl/geel/ blauw). Aan de 3-
sprong gaat u RD (geel/blauw). Let op!  Aan de 
kruising bij wkp 56 en waar de zandweg naar 
rechts buigt, buigt u een heel klein stukje naar 
links en loop dan RD over het smalle graspaadje.  

https://cafekerkzicht.nl/
https://cafekerkzicht.nl/
tel:013-5181220
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Na 100 m gaat u bij enkele berken naar het links 
gelegen ruiterpad en volg dit pad RD met rechts 
heide en links bos.   
 

4. Aan de kruising bij kale boomstam gaat u L 
over de veldweg. Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u R over de zandweg met 
links berken en rechts naaldbos. Aan de kruising 
bij zitbank en wkp 10, een prima pauzeplek na 7 
km lopen, gaat u RD (61). Aan de 4-sprong gaat u 
RD (pijl/wit-rood/geel-rood). Aan de volgende 4-
sprong bij zitbank gaat u R over het smalle 
paadje over de dijk met links een greppel.  
 

(Is dit paadje niet te belopen, loop dan hier RD. Aan 
de 4-sprong gaat u R. Na bijna 600 m gaat u aan de 
kruising, met links een huis met rode rolluiken, R. 
Aan de volgende kruising bij afsluitboom gaat u RD. 
Ga dan verder bij **** in punt 5).   
 

Waar het pad ophoudt, loopt u een stukje naar 
rechts om door het struikgewas en dan komt u bij 
het prachtige ven Halve Maan waar mogelijk 
Canadese ganzen te zien zijn. Voor het ven gaat u 
L over de greppel en meteen daarna gaat u R over 
het bospad. Aan de 3-sprong, met links een 
bospad, gaat u RD en loop zo kort mogelijk langs 
het ven.  Aan het eind van het ven volgt u RD het 
bospad met rechts een greppel. Negeer zijpaadje 
links en loop RD met rechts de greppel.   
 

5. Op de hoek van de afrastering steekt u R de 
greppel over (dit kan even moeilijk zijn omdat de 
greppel nogal diep is) en gaat u L over de bosweg 
met links een weiland. Aan de kruising bij 
afsluitboom gaat u R.  **** Aan de volgende 
kruising gaat u L met rechts een stukje heide.  
Aan de kruising met ruiterweg gaat u RD.  Aan de 
5-sprong gaat u RD en 10 m verder gaat u aan de 
3-sprong bij wkp 54 RD (57) door het 
natuurgebied Ooievaarsnest. Aan de 3-sprong bij 
wkp 57 gaat u R (58) langs een vennetje. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (pijl/geel) via houten 
doorgang over het vlonderpad.   
 

(U passeert een brug en twee zitbanken, een mooie 
pauzeplek na ruim 9 km).    
 

Voorbij de doorgang volgt u RD het pad over 
Landgoed de Hoevens.  Bij infobord buigt het pad 
rechts (pijl) langs de afrastering. Aan de 3-sprong 
bij zitbank en wkp 58 gaat u RD (59). Aan de 
kruising, met rechts de hoek van de akker, gaat u 
RD (pijl/geel).   
 

6.   Aan de kruising bij wkp 59 gaat u R (26). Na 30 
m gaat u aan de kruising bij afsluitboom RD over 
de bosweg.  Aan de ruime T-splitsing gaat u L. (U 
verlaat de gele route). Negeer twee zijpaden, 

waarvan 1 met nauwe houten doorgang, rechts. 
Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u R via 
de 2e nauwe doorgang over het bospad. In het 
bos gaat u aan de 3-sprong RD (pijl). Voorbij 
volgende doorgang gaat u aan de 3-sprong RD.  
U passeert een vlonderpad.  
 

(U passeert links een zitbank met uitzicht op het ven, 
een genietplekje na 11,8 km).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (pijl). Bij de 
Mariagrot, die Kapel ‘t Hoefke wordt genoemd, 
gaat u R (pijl).   
 

(In de jaren twintig van de vorige werd de heer Vinks, 
die in het nabijgelegen jachthuisje woonde ernstig 
ziek. Hij beloofde dat als hij beter zou worden een 
Mariakapel zou bouwen. Hij werd beter en in 
1930/1931 werd het grotje opgebouwd uit ruw 
gemetselde en deels gestapelde stenen en keien.  
Het gebied waar de kapel staat was tot 1928 een van 
de jachtgebieden van de Tilburgse textielbaronnen. 
In de volksmond noemt men het plekje rondom de 
kapel ook wel “de siertuin” vanwege de aanwezigheid 
van vele rododendrons). 
 

7. Aan de klinkerweg gaat u R. Na 10 m gaat u aan 
de 3-sprong bij wkp 26 en verbodsbord L (27).   
Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 27 gaat u L 28)  
over de bosweg. U passeert een klaphek en volg 
RD (pijl) de bosweg. U passeert nog een klaphek 
en volg het pad RD (pijl).  
 

(Links staan 3 gedenkstenen met de maanden maart-
april-mei).  
 

U passeert rechts een vennetje met weer 3 
gedichtstenen (juni-juli-augustus). U passeert een 
afsluitboom en volg het pad en dan passeert u de 
volgende 3 gedenkstenen september-oktober-
november.  (Schuin links ziet u al de kerktoren in 
Riel).  Aan de 3-sprong bij wkp 28 gaat u RD (32).  
Aan de 3-sprong bij afsluitboom en wkp 32 gaat u 
RD (33). Aan de T-splitsing gaat u bij wkp 33 L 
(20) over de klinkerweg, waar u eerder heeft 
gelopen.  Voorbij de brug gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 33 L (Oude Tilburgsebaan).  Aan de 3-
sprong gaat u RD langs het houten 
administratiekantoor. Voorbij elektrohuisje gaat u 
R over de grindweg. Volg dan RD het grindpad en 
houd rechts aan vlak langs de huizen.  Voorbij 
huisnr. 13 gaat u R. Voor de kerk gaat u L terug 
naar café Kerkzicht, de sponsor van deze 
wandeling. Aan de achterzijde is een mooi 
tuinterras waar u rustig kunt nagenieten. Er is 
een uitgebreide speciaal bierkaart. De vriendelijke 
uitbater Franco verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt. 

Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


