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Houten waterput
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Midden op het plein staat een vitrine met daarin een ongeveer duizend jaar oude houten waterput. Deze is gevonden
bij een archeologische opgraving in 1994 nabij de kerk van
Gilze. Hij is gemaakt van twee halve uitgeholde boomstammen. Voor meer gegevens zie het informatie bordje.
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Het oude raadhuis

Het pand Nieuwstraat 22 met zijn karakteristieke voorgevel
was van 1921 tot 1939 het raadhuis van de gemeente Gilze
en Rijen. De verschillende bestemmingen die het daarna had
staan vermeld op het bronzen bordje, links aan de voorgevel.
Momenteel is het in gebruik door Heemkring Molenheide die
het gebruikt voor bijeenkomsten en tentoonstellingen.
Achter het gebouw is een heemtuin met oude kruiden
en planten. Het gebouw en de tuin zijn voor het publiek
geopend iedere eerste zondag van de maand van 14.00 tot
17.00 uur, met uitzondering van de maand augustus.
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Hippelpad

Het Hippelpad is een oud kerk- en schoolpad dat gebruikt
werd door de inwoners van Nerhoven, Haansberg en Hulten.
Deze twee laatste buurtschappen waren tot 1914 voor kerk
en school op Gilze aangewezen. Het was oorspronkelijk een
smal zandpad tussen de hoven aan de Nieuwstraat en de
Broekakkers (nu industrieterrein). Het pad werd vroeger bij
het ploegen van de akkers dikwijls half omgeploegd, zodat
de gebruikers van het pad moesten ‘hippelen’, een oud woord
voor springen of huppelen. Na de aanleg van het industrieterrein zijn er ter afscheiding heesters en bomen geplant
zodat bij zonnig weer het een lommerrijk pad is.
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Kruisbeeld op Nerhoven

In 1954 werd bij de uitvalsweg op Nerhoven een ‘Kruis langs
de weg’, geplaatst. Bij de laatste restauratie werd op de
rechter dwarsbalk een roodborstje geplaatst. Aan de voet van
het kruis staat een bordje met de legende, hoe dit vogeltje
aan de rode vlek op zijn borstje is gekomen. Volgens die
legende zag het vogeltje hoe op Goede Vrijdag Jezus aan het
kruis extra pijn had door een gemeen uitstekende doorn.
Het vogeltje pikte deze doorn weg. Daarbij kwam een druppel
bloed op zijn borstje terecht die er niet meer af ging.

Café De Tip

Het oude café De Tip met zijn karakteristieke klokgevel is nu
een bruin café. Het plein waaraan het staat was vóór 1967
maar een klein pleintje waar vijf straten samenkwamen en
werd in de volksmond De Tip genoemd. Tip betekent spitse
punt of uiteinde.
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Bosgebied Klein Zwitserland

Het 136 ha grote bosgebied van het landgoed ‘Neerhoven’
werd in 1934 eigendom van de gemeente. Het zuidelijk
gedeelte werd ingericht als wandelgebied en opengesteld
voor het publiek. Dit bos met slingerpaden, rijk begroeide
heuvels en zandverstuiving, kreeg in de volksmond de naam
Klein Zwitserland. In de laatste oorlog werd het bos ingelijfd
bij het vliegveld. Een groot gedeelte werd door de Duitsers
gerooid. Het overgebleven gedeelte werd na de oorlog terug
gegeven aan de gemeente en weer opengesteld voor het
publiek. De grote laan met eikenbomen die dwars door het
gebied loopt is de Brouwersstraat, vóór de aanleg van het
vliegveld een oude verbindingsweg. Onlangs is binnen het
gebied een groot onderhoudsplan uitgevoerd waardoor uitheemse plant- en boomsoorten ruimte hebben moeten maken
voor een grotere variatie van inheemse soorten. Het gebied
is hierdoor nog interessanter geworden om te wandelen.
De waterplas naast het motel is ontstaan na zandwinning ter
plaatse ten behoeve van de aanleg van de A58. Het is een
tijd als zwembad geëxploiteerd maar door de terugloop van
het aantal bezoekers gesloten en weer terug gegeven aan de
natuur en gebruikt als visvijver. Het behoort tot het wandelgebied van Klein Zwitserland.

Tips voor de wandelaar
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7,2 km

Wijk niet af van de bestaande wegen en paden.
Laat geen afval achter in het gebied.
Houd de hond 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.
Kijk voor meer informatie over routes in Brabant
op www.routebureaubrabant.nl
Meer informatie over de vele facetten van
provincie Noord-Brabant vindt u op
www.bijzonderbrabant.nl
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Meer dan een prima basis...

Wandelroute Gilze
Deze wandelroute leidt u door de prachtige kern van Gilze.
Naast de gezellige kern die Gilze rijk is komt u gedurende
de route ook langs natuurrijke plaatsen als het Water aan de
Warande en Klein Zwitserland. Verder leidt de route u langs de
Siertuin D’n Overkaent waar u zo’n tweeduizend verschillende
vaste planten kunt bezichtigen. De verschillende bezienswaardigheden zijn op de routekaart aangegeven en een uitgebreide
beschrijving vindt u in deze folder.

Startpunt
(S) Startpunt bij Van der Valk Hotel Gilze-Rijen,
Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze.
Vanaf Breda via A58 Richting Tilburg, afslag nummer 12 (BaarleNassau/Gilze-Rijen). Onderaan de afrit gaat u linksaf, onder het
viaduct door en vervolgens de tweede straat links. Paar honderd
meter verder ligt aan uw rechterkant Hotel Gilze-Rijen.
Vanaf Tilburg via A58 Richting Breda, afslag nummer 12 (BaarleNassau/Gilze-Rijen). Onderaan de afrit gaat u rechtsaf, vervolgens
de eerste straat links. Paar honderd meter verder ligt aan uw
rechterkant Hotel Gilze-Rijen.

1

Gebiedsinformatie
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 7,2 km.

1

Dit natuur- en recreatieterrein met wandelpaden rond de
waterplas is ontstaan na een zandwinning. In de noord-westhoek staat, aan de rand van het water, een oeverzwaluwwand
met vleermuiskelder. In de zomer nestelen deze vogels in de
holen van deze wand en vliegen af en aan. De vleermuizen
slapen overdag en komen bij het invallen van de duisternis
naar buiten gevlogen om voedsel te zoeken. Meer gegevens
hierover kunt u vinden op het informatiebord, vanwaar je de
oeverzwaluwwand goed kunt waarnemen.
De naam Warande, zoals het hier ter plaatse wordt genoemd,
herinnert aan het jachtgebied van de prins van Oranje, tevens
heer van Breda. Het uitgestrekte bos- en heidegebied in deze
gemeente behoorde tot zijn jachtgebied (warande).
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U start bij Van der Valk Hotel Gilze-Rijen aan Klein Zwitserland
in Gilze.
U staat met uw rug naar de ingang van Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
en u gaat LA richting de rotonde Klein Zwitserland.
Bij de rotonde gaat u onder het viaduct door en RA Nerhovensestraat.
Na 800 meter gaat u voorbij de W. Binkstraat RA.
U loopt vervolgens een ronde langs Water aan de Warande.
Bij de splitsing gaat u RA Strijp.
Na 300 meter gaat u op de kruising LA Ridderstraat.
Na 500 meter gaat u RD Abdis van Thornstraat.
Bij de T-spliting gaat u LA Bisschop de Vetplein.
Vervolgens gaat u bij de kruising LA Nieuwstraat.
Na 600 meter gaat u bij de T-splitsing RA Den Bulk.
Vervolgens gaat u LA Hippelpad.
Bij de T-splitsing gaat u RA Wethouder van Den Wildenbergstraat.
Vervolgens gaat u bij de T-splitsing RA Nerhovensestraat.
Bij de rotonde gaat u RD Nerhoven.
Na 250 meter gaat u LA de zandweg in.
Na 600 meter gaat u LA richting Klein Zwitserland.
Vervolgens loopt u linksom zoveel mogelijk langs het water.
Vervolg daarna het pad met aan uw rechterhand het water.
U loopt 3/4 rond en verlaat het water en ga LA het bospad in.
Na 50 meter gaat u voor het hek LA.
U vervolgt uw weg via het bospad.
U komt nu uit op de parkeerterreinen van Van der Valk Hotel
Gilze-Rijen.
U gaat rechtdoor en bent weer aangekomen bij uw startpunt.
Einde van de wandeling

Water aan de Warande
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Siertuin D’n Overkaent

D’n Overkaent is een in 1995 aangelegde siertuin met zo’n
tweeduizend verschillende vaste planten van de heer Goeijers.
Het is tevens een proeftuin. In deze 7500 vierkante meter
grote tuin met waterval en rustige plekjes waant de bezoeker
zich in een sprookjesachtige omgeving. De siertuin is privé
maar toch openbaar. Na de gevraagde vergoeding in de bus
te hebben gestopt kunt u op eigen gelegenheid de tuin
bezichtigen. Bij de ingang vindt u de nodige informatie.

