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blz 2 van 3
Ten noorden van Eindhoven ligt net onder Boxtel het schitterende natuurgebied Kampina. Tijdens deze
gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u vanuit het dorp Lennisheuvel door mooie bomenlanen
naar de buurtschap De Roond. Dan duikt u het natuurgebied Kampina binnen en loopt u langs de mooie
Zandbergsvennen. U struint over de heide en passeert de Huisvennen en het grote Kogelvangersven. Na
een stuk door de heide bereikt u een uitzichtpunt met zitbank, een genietplek. Via een bospaadje bereikt u
het prachtig gelegen Palingven en even later wandelt u langs het grote Belversven. Na een flink stuk over
de heide wandelt u langs bosranden terug naar het eetcafé waar u zeker de in de regio beroemde
tomatensoep moet proeven! Neem zelf proviand mee. Er staan onderweg genoeg zitbanken.
GPS-afstand 15800 m, looptijd 3.45 uur en hoogteverschil 4 m.

Startadres: Eetcafé Meneer Klaver, Lennisheuvel 57, Boxtel. Tel: 0411-211069. Geopend dagelijks vanaf
10.00 uur, maandag gesloten. Van 01/11 t/m 31/03 ook dinsdag gesloten.

1277 LENNISHEUVEL 15,8 km
1. Met uw rug naar de ingang van eetcafé
“Meneer Klaver” en uw gezicht naar de St.
Theresiakerk (1926) gaat u R. Voorbij huisnr. 27
gaat u aan de 3-sprong RD (Lennisheuvel). Aan
de ongelijke 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp)
20 gaat u L (Armehoefstraat) en na 20 m negeert
u de doodlopende weg rechts. Voorbij huisnr. 23
gaat u aan de ruime 3-sprong R (Mijlstraat) over
de klinkerweg. Na 60 m gaat u aan de 3-sprong L
(Pinkstelaarseweg) door de bomenlaan. Aan de
T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong bij wkp 88
gaat u RD (8). Aan de kruising bij wkp 8 gaat u L
(17). Via brug steekt u de beek Beerze over en
loop verder RD door de bomenlaan. Aan de
kruising bij de St. Annakapel (1954), zitbank en
wkp 17 gaat u RD (9) over de asfaltweg door de
buurtschap de Roond. Na 50 m negeert u bij wkp
9 zijweg rechts en loop RD (10). Aan de 3-sprong
bij zitbank gaat u verder RD en u verlaat het
dorpje. Na 300 m tegenover huisnr. 10/12 gaat u L
(Nieuwe Erven) over het graspad. Aan de Tsplitsing gaat u R over het brede ruiterpad.
2. Aan de volgende T-splitsing gaat u L over het
brede graspad langs een rij bomen. Aan de
bosrand gaat u aan de 4-sprong via het klaphek
RD en u loopt het natuurgebied Kampina binnen.
(De naam van het 1535 hectare grote natuurgebied
Kampina is afgeleid van het Romeinse ‘Campina’,
een andere naam voor Kempen, dat ‘woeste grond’
betekent).
Na 10 m gaat u aan de Y-splitsing L over het
bospad. Negeer na 25 m zijpad links. Negeer
zijpaadjes.
Aan
de
ruime
3-sprong bij
markeringspaal gaat u RD (geel/rood). Let op! Na

60 m gaat u R over het smalle bospaadje over een
dunne liggende boomstam. Het paadje loopt
rechts langs een mooi vennetje van de
Zandbergsvennen. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD over het brede grindpad. Aan
de 3-sprong bij markeringspaal gaat u L langs de
keien. Voorbij zitbanken met uitzicht op de
vennen gaat u R en na 5 m gaat u L over het
zandpad door de heide. Aan de Y-splitsing, met
links een kale boom en een vennetje, gaat u R
over het zandpaadje. Het paadje loopt RD over
een heuvel met mos (paadje is hier niet te zien) en
even later gaat u aan de kruising bij 3 hoge
bomen RD over het zandpad.
3. Aan de T-splitsing gaat u R over een breder
zandpad door de heide. Aan de kruising bij
waarschuwingsbordje gaat u L over het brede
grindpad door de heide. Aan de 3-sprong bij
zitbank, een mooie pauzeplek na 5,8 km, gaat u
RD (21/geel-rood). Aan de 3-sprong gaat u R.
(Hier heeft u links schitterend uitzicht op de
Huisvennen. Loop er even naar toe).
Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (21) met links
het eind van het grote Kogelvangersven. (In de
tijd van Napoleon dienden de zandduinen bij dit ven
voor schietoefeningen). Laat de zandheuvel rechts
liggen en volg het zandpad dat naar links (21)
buigt langs het ven. Aan de 3-sprong gaat u RD
(geel-rood). Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat
u RD over het brede zandpad langs enkele dunne
berken. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel-rood).
Aan de Y-splitsing gaat u L het smalle pad
omhoog naar het uitzichtpunt met zitbank, een
mooie pauzeplek na 7,7 km.

blz 3 van 3
4. Volg RD het pad omlaag en loop dan RD (pijl)
over het brede zandpad. Aan de omgekeerde Ysplitsing bij markeringspaaltje gaat u RD. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong R (pijl/geel-rood).
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (20). Aan de
T-splitsing bij wkp 20 gaat u R (19) over de brede
zandweg. Na 70 m gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 19 L (1/geel-rood) over het bospad. Het pad
loopt omhoog en loop dan RD over de zandvlakte
met rechts het prachtige Palingven, vroeger een
geliefde zwemplek van inwoners van Boxtel. Aan
het eind van het ven volgt u bij de hoek van de
afrastering RD het bospad.
Aan de 3-sprong gaat u door het ijzeren klaphek
en ga dan meteen R (pijl/geel-rood) over het
bospad. Aan de ruime kruising bij zitbank, een
mooie pauzeplek na 9 km, gaat u L over de
bosweg.
5. Aan de 3-sprong gaat u RD over het veerooster
en ga dan meteen R (geel-rood) over het zandpad.
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD langs
het 8 hectare grote Belversven. Negeer zijpaadje
links naar bordje. Aan de 3-sprong bij zitbank (10
km) gaat u RD (geel-rood) door de heide. Aan de
Y-splitsing gaat u L het zandpaadje omhoog door
de heide. (U verlaat hier de wandelmarkeringen).
Aan de ruime kruising gaat u RD over het brede
zanderige ruiterpad langs de zitbank. Aan de
kruising bij wkp 55 gaat u R (56) over het
ruiterpad. Aan de kruising bij bord “Kampina”
gaat u L (geel-rood). Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD over het graspad. Aan de
kruising gaat u R (geel-rood) over de zandweg.
Bij 2 zitbanken, onder boom (11,8 km), buigt de
zandweg naar links.

6. Aan de 3-sprong gaat u R over de zandweg. U
passeert een zitbank (12,5 km) en volg de
bosweg. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
RD. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de
zandweg langs het fietspad. Aan de kruising bij
wkp 16 gaat u L (11) en ga dan meteen R (geelrood) over het bospaadje langs het bord
“Kampina”. U loopt door een naaldbos. Aan de
kruising bij omgevallen boomstam gaat u RD
over het pad tussen de bomen door. Aan de Ysplitsing bij markeringspaal gaat u R over het pad
langs een kale boom. (De geel/rode route gaat hier
RD). Na 25 m gaat u aan de 3-sprong R. Let op!
Na circa 40 m vóór ijzeren klaphek en
parkeerplaats gaat u R over het smalle
bospaadje. Aan de Y-splitsing gaat u R. Loop
dan naar de kruising met veerooster en ga RD
over het bospad. Meteen daarna aan de Ysplitsing gaat u L.
7. Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing L
over de bosweg. Voorbij slagboom gaat u R over
de asfaltweg en u steekt het beekje Breeze over.
Aan de voorrangsweg gaat u L. Aan de 3-sprong
bij volgend veerooster gaat u RD en u loopt
Lennisheuvel binnen. Aan de kruising bij wkp 18
gaat u RD (20). Aan de 3-sprong gaat u RD en u
komt weer bij eetcafé “meneer Klaver”, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbater
Adrie verneemt graag wat u van de wandeling
vindt. Hij is Nederlands kampioen met zijn
zelfgemaakte tomatensoep, mag u niet missen!
Ook zijn specialiteit Mexicaanse kip is een
aanrader!

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
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

