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1. Boswachterij Chaam
Tussen de provinciale weg Gilze-Chaam en het dorp Alphen liggen de
uitgestrekte bossen van de boswachterij Chaam (aangelegd tussen
1900 en 1934). Dit toegankelijke bosgebied is 1300 hectare groot en in
beheer van Staatsbosbeheer. De belangrijkste natuurwaarde van de
boswachterij ligt in haar omvang. De uitgestrekte bossen zorgen voor
rust en stilte, waardoor tal van, meestal schuwere beesten zich hier
thuis voelen. Met name roofvogels, zoals de buizerd en sperwer profi-
teren hiervan. Aan de rand van de open plekken in het bos grazen in
de ochtend- en avonduren vaak reeën. In de boswachterij is een stuk
bos omgedoopt tot speelbos voor kinderen, waar naar hartelust
gespeeld kan worden.
De oostkant van het bos ondergaat de laatste jaren een ‘metamorfose’;
enkele geïsoleerde graslandcomplexen worden omgevormd naar de
oorspronkelijk hier voorkomende natte heide. Het is de bedoeling dat
op het nieuw ingerichte gebied weer soorten als struik- en dopheide
gaan groeien. Wellicht komen er vanuit oude zaadvoorraden in de
ondergrond ook weer zeldzame plantjes als Klokgentiaan, Zonnedauw
en Veenbies naar boven. In en langs de poelen zullen planten en vogels
van vennen terugkomen. Staatsbosbeheer tracht deze ‘metamorfose’ te
bewerkstelligen door de bovenste grondlaag af te graven. Door de schra-
le grond die hierdoor boven komt te liggen, wordt de oorspronkelijke
begroeiing gestimuleerd.

2. Het Ossengoor
Boswachterij Chaam is de laatste jaren aanzienlijk vernat.
Staatsbosbeheer heeft in de loop der jaren talloze greppels en ontwa-
teringsloten afgedamd of dichtgeschoven, dit in samenwerking met het
Waterschap. De gemiddelde grondwaterstand blijkt daardoor meer dan
een meter gestegen. In natte winters staan grote delen van het bos
blank en de graslandenclaves zien er dan weer uit zoals ze voor de
ontginning waren: vennen en goren. Dit is precies wat ook van de bos-
sen van Staatsbosbeheer wordt verwacht: het water vasthouden en
geleidelijk afgeven aan de omgeving. In dat kader is ook het Ossegoor,
een voormalige landbouwenclave in de boswachterij, omgevormd tot
een zogenaamd 'winterven'; een natuurlijke laagte welke in het winter-

KORTE WANDELROUTES IN MIDDEN-BRABANT
In de reeks ‘Korte Wandelroutes in Midden-Brabant’ zijn de volgende rou-
tes uitgegeven:

’t Riels Hoefke Riel - Regte Heide/ Looienhoek/ Spaansehoek
De Leij  Riel - Regte Heide/ Ooijvaarsnest/ Riels Hoefke
In de Moer Loon op Zand - Landgoed Huis ter Heide
Vloeiweiden Loon op Zand - Vloeiweiden / Moleneind
‘t Speyck Oisterwijk - Oisterwijkse bossen en vennen
De Rosep Oisterwijk - Oisterwijkse bossen en vennen
De Oude Hondsberg Moergestel - Landgoed De Oude Hondsberg
’t Goor Gilze - Boswachterij Chaam

Wandelroutenetwerk ‘Land van de Hilver’
8 korte wandelroutes in Hilvarenbeek/Moergestel e.o. 

Bovenstaande routes zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV’s en 
toeristisch-recreatieve bedrijven. 
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OPMERKINGEN
Heeft u opmerkingen ten aanzien van deze wandelroute, neem dan 
contact op met:
Brabants Bureau voor Toerisme, 
Postbus 4125, 5004 JC Tilburg, 
Tel. 013-5443209, 
info@bbt.nl

‘t Goor

Chaamsche Bossen
Gilze

12,5 km (verkorting 7,5 km)

WANDELROUTE

halfjaar volloopt met water en door de wer-
king van een overloopstuwtje, in het voor-
jaar en de voorzomer weer langzaam mag
opdrogen. Samen met de vele poelen die
de laatste jaren in de boswachterijen zijn
aangelegd, vormt die vernatting een wezen-
lijke stap in het herstel en de ontwikkeling
van een natte ecologische infrastructuur in
de boswachterij. Dat die vernatting meteen
effect heeft op de natuurwaarden, in het bij-
zonder op de fauna zal niemand verbazen.
De onder water geschoten landbouwenclaves worden meteen bevolkt
door talloze eend-achtigen en futen. Vrijwel elk jaar worden weer
dodaars en geoorde futen op de 'nieuwe vennen' waargenomen; soor-
ten die van oorsprong kenmerkend waren voor het Brabantse vennen-
district!

TOERISTISCHE INFORMATIE
Toeristische informatie over dit wandelgebied kan verkregen 
worden bij:

VVV Alphen-Chaam, 
Dorpsstraat 25, Chaam, 
tel. 0161-491812, 
e-mail: info@vvvchaam.nl, 
www.groenedriehoek.nl

TIPS VOOR DE WANDELAAR
• Wijk niet af van de bestaande wegen en paden.
• Laat geen afval achter in het gebied.
• Houd honden aan de lijn.
• Loop bij smalle wegen aan de linkerkant en zoveel mogelijk in de berm.
• Laat vee en andere dieren met rust; voeder de dieren niet.
• Kom niet in de buurt van broedende vogels.
• Laat geen hekken open staan.
• Het betreden van terreinen is op eigen risico.

HORECA
• Eetcafé D’ n Brooy, 

Chaamseweg 21, Gilze, 
tel. 0161-451548

• Café De Hooikar, 
Alphenseweg 14a, Gilze, 
tel. 0161-451387
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Wandelroute ‘t Goor’
Deze wandelroute ontleent haar naam aan het Ossengoor, een voorma-
lige landbouwenclave in boswachterij Chaam. Verder leidt de route u
door de prachtige Chaamsche Bossen. Deze bossen vormen een uitge-
strekt gebied van 2400 ha groot, waar akkers worden afgewisseld door
bossen, weiden, vennen en heidevelden. Aan de rand van de open plekken
in de boswachterij, is de kans groot dat u in de ochtend- en avonduren
grazende reeën aantreft. 

STARTPUNT
(S) Startpunt bij St. Petruskerk te Gilze. Deze is te bereiken vanaf de A58
Tilburg-Breda, afslag Gilze. Richting Baarle –Nassau, bij de eerste ver-
keerslichten RA. Op de rotonde neemt u de 3e afslag (Aalstraat). U komt
uit op het Bisschop de Vetplein. Hier slaat u LA de Kerkstraat in, alwaar
de kerk gevestigd is. 

Met de bus is de St. Petruskerk te bereiken vanuit Tilburg CS, lijn 131. U
stapt uit bij bushalte ‘Lange Wagenstraat’ (B). 

ALGEMENE INFORMATIE
De route is gemarkeerd met routepaaltjes, voorzien van een oranje
routebordje met witte pijl. De looprichting is linksom. De totale lengte
van deze wandelroute is 12 km met verkortingsmogelijkheden.

Verkortingen in de route worden in de routebeschrijving aangegeven met
* *. De verkortingsroute wordt daarbij uitgebreid omschreven.
Op de routepaal zal bij de start van de verkortingsroute het volgende
bordje bevestigd zijn: 

ROUTEBESCHRIJVING
U start bij de St. Petruskerk (S) in Gilze 

1. U staat met uw rug naar de hoofdingang van de kerk en u gaat RA
(Kerkstraat).

2. Na 200 m gaat u LA. Het Bisschop de Vetplein gaat over in de 
Oranjestraat.

3. Op de splitsing gaat u LA (Versterstraat). U volgt deze klinkerweg RD.
4. Op de kruising gaat u RA het fietspad op (Laarspad). 

U blijft dit fietspad +/- 1 km volgen.
5. Aan het einde van het verharde fietspad gaat u RA, u loopt tussen 

boerderijen door.
6. Bij de splitsing gaat u LA (Horst).
7. Bij de splitsing gaat u RD.
8. Bij splitsing verharde weg/zandpad gaat u RA het zandpad in 

(Geuzenpad). 
9. Bij splitsing gaat u RD, zandweg gaat over in grindweg. 
10. Bij kruising gaat u LA de asfaltweg op. Einde van de wandeling.
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11. Bij splitsing gaat u RA het bos in van boswachterij Chaam. 

* * Voor de verkorte route gaat u bij punt 11 niet RA maar vervolgt u
de asfaltweg RD. Daar waar de asfaltweg naar links buigt gaat u 
RD de zandweg in. Na 50m bij de kruising, met aan uw rechterkant
een weiland, gaat u LA. U vervolgt de reguliere route bij punt 30.

12. Bij de kruising met ruiterpad gaat u RD.
13. Bij de splitsing houdt u rechts aan, met aan uw rechterkant een 

weiland. 
14. U blijft de zandweg volgen, met aan uw rechterkant een weiland.
15. Bij de kruising gaat u LA.
16. Bij de volgende kruising gaat u RD.
17. Bij de kruising gaat u LA. Rechts van u ziet u het Ossengoor.
18. U blijft de zandweg langs het Ossengoor volgen. Aan het einde van

het Ossengoor houdt u links aan.
19. Bij de splitsing gaat u rechts en meteen weer links, dus schuin 

oversteken. 
20.Bij de volgende kruising gaat u RD.
21. Bij de kruising gaat u RD, u steekt het fietspad over. 

Aan de overzijde ziet u een picknicktafel. 
22.Bij de nu volgende splitsing gaat u LA, u volgt een smal pad, met

aan uw rechterkant een bank.
23.Bij de kruising gaat u LA een breed zandpad op.
24.Aan het einde van dit pad gaat u LA. Aan uw rechterkant ziet u 

een open veld. 
25.Op de nu volgende splitsing gaat u RA.
26.U blijft deze zandweg volgen. Deze weg buigt eerst naar links en 

dan naar rechts. 
27.Bij de kruising gaat u RD.
28.Bij de volgende kruising gaat u LA.
29.Na 300 m komt u bij een slagboom, hier loopt u omheen, u gaat

links en meteen weer rechts, dus schuin oversteken. 
* * De verkorte route sluit hier weer aan.

30.U gaat RD tot aan de asfaltweg, hier gaat u RA. 
31. Aan het einde van de weg gaat u RA en meteen weer LA

(Altenaweg).
32.Bij woning met huisnummer 12 gaat u LA (De Leemkuilen).
33.U blijft de zandweg volgen, deze weg buigt eerst naar links en dan

naar rechts. Let op: bij slecht weer kan dit pad erg drassig zijn.
34.Aan het einde van de weg gaat u LA.
35.Aan het einde van de weg gaat u RA de asfaltweg op.
36.Bij de splitsing gaat u RD (Alphensebaan).
37.Op de kruising gaat u RD (voor horeca gaat u hier niet RD maar RA).
38.Aan het einde van de weg gaat u LA (Kerkstraat).
39.Voor u ziet u de kerk liggen. 
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