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 Aandachtspunten voor de 
wandelaar

•	de	ommetjes	zijn	gemarkeerd	met	

routepaaltjes,	door	middel	van	

onderbordjes met de naam van het 

ommetje	is	aangegeven	op	welke	route	

u	zich	bevindt

•	behoudens	de	openbare	wegen	zijn	

de	ommetjes	alleen	toegankelijk	voor	

wandelaars	tussen	zonsopkomst	en	

zonsondergang

•	waar	de	ommetjes	over	particulier	

terrein	lopen	kunnen	nadere	

bepalingen	gelden	(bijvoorbeeld	

honden	niet	toegestaan),	let	op	de	

bebording	

•	laat	gewassen	en	vee	en	andere	dieren	

met	rust,	voeder	dieren	niet	en	laat	

geen	hekken	open	staan

•	tijdens	natte	perioden	is	het	raadzaam	

laarzen	te	dragen

•	de	ommetjes	zijn	niet	geschikt	voor	

wandelwagens	en	mensen	die	slecht	

ter	been	zijn	

“Een	historisch	ommetje”

Gemeente Alphen-Chaam heet u van harte welkom 

op het ommetje Kwaalburg. Alphen-Chaam heeft 

eigenlijk alles wat voor recreanten en toeristen de 

moeite waard is; een rijke historie, water, bossen, 

heide en biedt een oase van rust en ruimte. 

Het startpunt te Alphen is op het Pastoor Binckplein. 

Hier is voldoende parkeergelegenheid en er zijn ook 

enkele horecagelegenheden. In deze folder vindt u 

de kaart en informatie over bezienswaardigheden 

langs de route. De doorsteek is niet bewegwijzerd, 

hiervoor dient u het kaartje in de gaten te houden. 

                    Veel wandelplezier toegewenst!

1.	Oude	stationsgebouw	/	
	 café	Welkom

Het station werd geopend in 1867 en is 

in 1934 weer gesloten. Het was een hoog 

hoofdgebouw met een lage zijvleugel. Bij 

deze halte werden al vrij snel twee koffiehui-

zen gebouwd; Welkom en De Statie.

2. Grafheuvel
De grafheuvel dateert van circa 7000 jaar voor 

Christus en is een van de grootste in Neder-

land (41m doorsnede). In 1961 en 1985 is de 

grafheuvel onderzocht en gerestaureerd. 

De gevonden urnresten worden in Leiden ten 

toon gesteld, het museum in Alphen heeft er 

een kopie van.

©
 2011 Regie, vorm

geving  en cartografie: Ingenieursbureau O
ranjew

oud, Foto’s: Ilse Foto enZo - Fotow
erkgroep M

ark&
Leij - C

haam
se Fotoclub - Frans van Zijderveld - N

atuurm
onum

enten - 
O

m
slagfoto Ria Janssen. 

8,
3 

KM

Gemeente 
Alphen-Chaam 

is CittaSlow 
gecertificeerd. 

Cittaslow is het 
internationale 
keurmerk voor 

gemeenten 
die op het 

gebied van 
leefomgeving, 

landschap, 
streekproducten, 

gastvrijheid, 
milieu, 

infrastructuur, 
cultuurhistorie 
en behoud van 

identiteit tot de 
top behoren.
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ZLTO
De ommetjes zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met: 

heemkundekringen Paulus van Daesdonck, Carel de Roij en Ledevaert.



ALPHEN

3. Kwaalburg 
Op Kwaalburg (Quaalborgh) 

is in de Romeinse tijd een versterking 

geweest, welke omgeven was door een gracht 

waar de Meir (vijver) een overblijfsel van is. Ook 

heeft Kwaalburg interessante langgevelboerderijen, 

nr. 18 is een voormalige brouwerij.

4.	Ulicotense	Baan	
Dit pad wordt ook wel het “Brokkepadje” genoemd naar de 

bewoners aan dit pad. Het is tevens een oud bedevaartpad 

naar Sint Bernardus in Ulicoten. 

5. Zandberg  

De zandberg vormt een deel van de stuifwal rond Alphen, 

opgeworpen door de Alphenaren om het stuivende zand 

te weren van de akkers. Deze wal heeft lang gediend als 

schietberg voor politie en Marechaussee.

6.	Mariakapelletje
Van zwerfkeien gemaakt door de K.A.J. (Katholieke Arbeiders 

Jongeren) in 1947. Het was bedoeld voor Alphense militairen 

die naar Indonesië waren en weer goed en veilig terug 

moesten keren. 

7.	Willibrordkapel
De Willibrordkapel is gebouwd en ingezegend in 1939 ter 

gelegenheid van de herdenking 1200 jaar Sint Willibrord. 

In de kapel zit een put waar Willibrord doopte.

8.	Maastrichtse	Baan
Dit is een oude Romeinse weg (heirbaan) welke liep van 

Gorinchem naar Maastricht en waarlangs dus Willibrord 

doorheen Alphen kwam. Alphen was een kruispunt van twee 

belangrijke heirbanen, er liep ook de heirbaan van Antwerpen 

naar Den Bosch.

Ommetje	Kwaalburg	8,3	km
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