1332. OISTERWIJK 14 km – 8,7 km
www.wandelgidsbrabant.nl
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 4
Ten zuid-oosten van Oisterwijk, ligt midden in de Oisterwijkse bossen het restaurant Meneer van Eijck.
Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u door het hele gebied van de Oisterwijkse
vennen. U passeert eerst het Klein Arderven en dan het Groot Aderven en na een stuk door de bossen
wandelt u over een schilderachtig paadje langs de Rosep. Voorbij een parkeerplaats (alternatief startpunt)
wandelt u langs het lange Staalbergven en over een prachtig paadje langs het Van Esschenven. Na een
mooi stuk langs de Achterste Stroom steekt u de Reusel over en dan wandelt u door het park van
zorginstelling Koraal waar een mooi kasteelgebouw ligt. Na een stuk door het bos langs het Speijckven,
het ven Brouwkuip en het Heiven wandelt u een groot stuk langs het Voorste Goorven. Via bos en heide
loopt u terug naar het restaurant met terras waar u heerlijk kunt nagenieten. U kunt ook starten op de
wandelparkeerplaats bij het sportveld aan de Vennelaan 17 en dan fijn na 9 km pauzeren bij Meneer van
Eijck, start dan bij punt 4. U kunt de wandeling inkorten tot 8,7 km wat ook een leuk rondje is. TIP: Blijf
lekker slapen bij Meneer van Eijck en doe de volgende dag wandeling 1331 door natuurgebied Kampina.

Startadres: Hotel Restaurant Grand café Meneer van Eijck, Rosepdreef 4, Oisterwijk. Tel: 013-5282314.
Geopend: Dagelijks vanaf 07.00 uur. Attentie: In het weekend kan de zaak gesloten zijn wegens een
bruiloft, kijk goed op de website!
Startadres: Parkeerplaats P3 voor sportvelden, Vennelaan 17, Oisterwijk. Start bij punt 4.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil
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13,97 km

3 uur

15 m

23 m

1332. OISTERWIJK 14 km – 8,7 km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
gaat u R over het pad en ga dan R over de
asfaltweg. Voorbij de parkeerplaats gaat u bij
bord “Oisterwijkse bossen en vennen” L over het
bospad. Na 10 m gaat u aan de Y-splitsing L.
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD. Aan de Tsplitsing gaat u L over het brede zandpad. U
passeert een zitbank met links uitzicht op het
Klein Aderven. Aan de ongelijke 4-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 34 gaat u RD (65). Vlak
daarna aan de ruime 3-sprong gaat u R (pijl) over
de bosweg. Na 30 m gaat u R (pijl) over het pad.
Volg nu ruim 400 m het prachtige pad met rechts
het groot Aderven, Bijna aan het eind van het ven
gaat u bij zitbank RD. Aan de kruising gaat u R
(ruiterpad). (dit is ca 10m voor het ven)
(Degene die 8,7 km loopt, gaat hier aan de kruising
RD. Meteen daarna aan de T-splitsing voor het
Staalbergven gaat u bij wkp. 65 L (71). Ga dan
verder bij punt 5).
2. Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg.
Aan de kruising gaat u L (pijl). Aan de klinkerweg
gaat u R (pijl). Aan de 4-sprong gaat u L
(Duinenweg) met even verder rechts vakantiepark
Reebok. Voorbij het vakantiepark gaat u aan de
4-sprong bij bord “Stiltegebied” RD over het

bospad (bord Kampina gebied).
Aan de Tsplitsing gaat u R. Voorbij greppel gaat u aan de
volgende T-splitsing L (pijl) RD. (Na geruime tijd
passeert u het bord “Kampina”). Na 450 m gaat u de
kruising L (pijl/geel-rood) via het klaphek over het
bospad. Na 200 m steekt u via de brug de Rosep
over. Aan de T-splitsing bij wkp 48 gaat u L (1).
Aan de ruime 3-sprong gaat u RD (1).
(Als u hier R gaat komt u na 50 m op een zandheuvel
met mooi uitzicht op het Belversven).
Vlak daarna gaat u bij bord “Kampina” L (pijl/witrood) over het bospad. Na bijna 300 m gaat u
voorbij klaphek aan de T-splitsing L (pijl/wit-rood)
over het pad dat naar rechts buigt. Voorbij het
grasland loopt u langs de bosrand
(Als u hier het eerste bospaadje R neemt, dan komt u
na 50 m bij een mooi gelegen bosven)
3. Aan de T-splitsing bij wkp 1 gaat u L (2) over
de brede bosweg. U steekt de Rosep weer over
en dan gaat u meteen L over het paadje met links
de beek. Volg geruime tijd het schilderachtige
paadje langs de Rosep, die via de Eschestroom in
de Dommel stroomt. Aan de 3-sprong (hier ligt een
dunne berk over de beek) gaat u R (geel) over het

bospad. Na 30 m gaat u aan de T-splitsing bij
wandelmarkeringspaal R. Aan de brede bosweg
en asfaltpad gaat u L. Na ruim 50 m gaat u aan de
3-sprong bij bordje “Opengesteld” R (geel) over
het bospad. Negeer zijpaden. Na 300 m buigt het
pad naar links (geel). Aan de kruising gaat u RD
(geel) langs een schuur en links weer het
recreatiepark. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel).
Aan de asfaltweg gaat u L. Negeer inrit links naar
een AZC. Aan de T-splitsing voor het sportpark
Wolfshutten gaat u R (Vennelaan). Na 100 m gaat
u L naar de parkeerplaats P3 (Alternatief
startpunt).
4. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de asfaltweg gaat u R naar de zitbank en bord
“Stalbergven” waar u schuin L over het bospad
loopt. Meteen daarna aan de kruising gaat u RD
over het bospad langs een liggende boomstam.
Het pad loopt omhoog. Boven aan de T-splitsing
voor zwembad gaat u L over de bosweg langs de
hoge afrastering. Aan de volgende T-splitsing
gaat u R (pijl). Aan de 3-sprong gaat u L met
links een sportveld. (U verlaat de pijl). Aan de
kruising bij wandelknooppunt (wkp) 92 gaat u RD
(28). Aan de 3-sprong bij wkp 28 gaat u R (65) met
rechts het Staalbergven. Aan de 3-sprong bij wkp
65 gaat u RD (71) langs het ven.
5. Aan de T-splitsing bij wkp 71 gaat u R (67) over
de brede bosweg. Na 100 m gaat u L over het
bospad. (U verlaat de pijl). Voorbij het
Fletcherhotel Boschoord steekt u de doorgaande
weg en fietspad over en volgt u RD het pad langs
het Van Esschenven. Bij de hoek van het ven
gaat u aan de 3-sprong L over het bospad en
negeer meteen zijpad rechts. Voorbij zitbank
negeert u zijpaden rechts en volgt u RD (pijl) het
mooie pad met links het ven. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD (pijl). Aan de T-splitsing bij
wkp 69 gaat u R (27). Aan de asfaltweg gaat u L.
Meteen daarna gaat u R (pijl/Lissabonpad). Aan
de T-splitsing bij wkp 27 gaat u R (8) over de
bosweg. Via brug steekt u de Achterste Stroom
over en volg de veldweg. Let op! Na 50 m, waar
de veldweg naar rechts buigt, gaat u L over het
bospaadje en volg dan het mooie pad langs de
beek. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD.
6. Aan het eind van het pad steekt u L de brug
over en ga dan meteen R over het pad verder
langs de beek.
(Als u hier RD loopt komt u na 50 m bij Brasserie
Klein Speik).

blz 3 van 4
Via brug steekt u de Reusel over en volg RD de
bosweg. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de
asfaltweg. Aan de kruising bij wkp 45 gaat u L
(46) over de klinkerweg.
U steekt weer de
meanderende Reusel over. Aan de 3-sprong voor
het gazon van instelling Koraal (kinderen met
probleemgedrag) gaat u R. Voorbij slagboom gaat
u aan de 3-sprong L. Negeer zijpad scherp rechts
en 20 m verder gaat u schuin R over het
klinkerpad met links het kasteel. Voorbij het
kasteel en vijver buigt de weg naar rechts. Aan de
T-splitsing voor fietshok gaat u L.
Aan de
kruising met gele afvalbak gaat u RD richting
woningen Beukenhorst. Volg dan RD het bospad
dat naar rechts buigt. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u L
langs de slagboom en hek. Aan de kruising bij
wkp 46 gaat u L (42) over het bospad. Aan de 3sprong gaat u RD (pijl).
7. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R. Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD. Ruim 50 m verder
gaat u aan de Y-splitsing L over het grindpad.
Voorbij zitbank gaat u aan de kruising bij
markeringspaal (42) RD.
(Als u hier L gaat komt u na 30 m bij het mooie
Speijckven).
Steek de asfaltweg over en loop RD.
(Na 50 m passeert u een zitbank met mooi uitzicht op
het ven Brouwkuip).
Negeer 2 zijpaden links. Aan de kruising bij wkp
40 gaat u RD (41). Aan de 5-sprong neemt u het
tweede pad R dat dan links langs het Heiven
loopt. Aan de T-splitsing voor het grote Voorste
Goorven gaat u R (pijl) over de asfaltweg. Na 50
m gaat u bij bordje “Oisterwijkse bossen en
vennen” L over het bospad. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u RD. Aan de volgende 3-sprong,
met links een uitzichtpunt en zitbank (zeker even
gaan kijken!), gaat u RD. Na geruime tijd gaat u
aan de omgekeerde Y-splitsing bij stalen paal
“Natuurmonumenten” scherp R over het bospad.
8. Steek het fietspad over en loop RD (pijl). Aan
de kruising gaat u L (ruiterpad). Negeer zijpaden.
Steek na ruim 500 m de doorgaande weg over en
loop bij verbodsbord RD (pijl) over asfaltweg. Na
200 m gaat u bij ijzeren hek L over het bospad.
Na 250 gaat u bij de parkeerplaats L over het pad
en dan komt u bij de ingang van “Meneer van
Eijck, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het leuke terras, nog iets kunt eten
of drinken. Het personeel 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
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Op vertoon van de wandeling ontvangt u bij koffie/thee gratis een stuk appeltaart!

