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Ten zuid oosten van Oisterwijk, ligt op een mooie locatie de Gerrithoeve. Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling, wandelt u over een rustig weggetje naar de buurtschap de Logt en dan loopt u langs de 
bosranden van Landgoed Rosep. U duikt natuurgebied Kampina binnen en wandelt langs het prachtige 
Belversven. Na 6,3 km komt u bij een zitbank aan het ven, een mooi pauzeplekje. Via een smal paadje 
dwars door de heide passeert u het Brandven en na een flink stuk door de heide loopt u het bos in. Na een 
stuk langs de beek de Heiloop wandelt u een mooi stuk over graspaden langs een prachtig natuurgebied 
waar runderen grazen. Via een bomenlaan loopt u terug naar het gezellige boerderijterras, waar u beslist de 
huisgemaakte gehaktbal moet proeven! 
 
 

 
 
Startadres:  Boerderijterras De Gerrithoeve, Kollenbergsebaan 11a,  Oisterwijk. Tel: 0411-673189. 
Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,44 km  2.45 uur  9 m 9 m 

 

 
 

1387. OISTERWIJK 12,4 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang  van de Gerrithoeve 
gaat u  L door de bomenlaan langs de camping.  
Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 17 
gaat u L (81).  Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) 
over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong met rechts 
de Logtsebaan gaat u RD (De Logt) door de 
buurtschap De Logt.   Na 700 m gaat u bij het huis 
Beatrix en wkp 81 RD (82).  Na 20 m gaat u R (pijl) 
over de bosweg.   (Rechts passeert u een houten 
bijenstal). Na 400 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp 82 gaat u L (32).  Negeer zijpad links.  150 m 
verder gaat u aan de 4-sprong bij klaphek RD.  
Aan de 4-sprong bij afsluitboom en bord 
“Kampina” gaat u R (pijl) over de brede bosweg.  
Aan de 3-sprong bij wkp 32 gaat u bij afsluitboom 
L (83).  U loopt het landgoed Rosep binnen en 
volg de berkenlaan.  Na 750 m gaat u aan de  
3-sprong bij wkp 83 RD  (30).   
 
2. 100 m verder gaat u aan de 3-sprong R (pijl/ 
geel-rood). Aan de ongelijke 4-sprong bij 
veerooster gaat u L (pijl/geel-rood) over het 
grindpad.  Na bijna 400 m gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 30 RD (48).  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD (48).   Aan de 3-sprong bij zitbank en 
rechts mooi uitzicht op het Belversven gaat u RD 
over het smalle bospaadje over een liggende 
boomstam vlak langs het ven.   Houd rechts aan 
en blijf het weinig belopen paadje (2020) volgen 
langs het ven.  Voorbij omgevallen boom, waar u 
soms takken moet verwijderen (2020), loopt u RD 
het bos uit en loop dan RD over het zandstrand 
van het Belversven. Na 100 m gaat u bij 

markeringspaal RD verder langs het ven.  Voorbij 
het zandstrand volgt u RD het bospad en voor  
afrastering buigt het pad naar rechts (wit-rood).  
 
3.   Aan de 3-sprong gaat u R (wit-rood) en u loopt 
nu langs de andere kant van het Belversven.   
Negeer zijpad links en volg het mooie pad met 
varens met rechts het ven.  Na geruime tijd 
bereikt u de zitbank met mooi uitzicht op het ven, 
een fijne pauzeplek na 6,3 km wandelen. Bij de 
zitbank volgt u RD het zandpad tussen de heide 
door.  Aan de 3-sprong met markeringspaal gaat 
u L.  (U verlaat alle markeringen).  Na 30 m gaat u 
aan de ongelijke 5-sprong bij bord “Kampina” RD 
over het brede zanderige pad (ruiterroute) langs 
de zitbank.  Let op!  U passeert een 
markeringspaal  en 100 m verder gaat u aan de  
Y-splitsing, met rechts een 4-stammige witte 
berk, R over het zeer smalle paadje dwars door 
de heide.  Na geruime tijd ziet u rechts beneden 
het mooie Brandven.   Boven op de heuvel gaat u 
aan de 3-sprong R het paadje omlaag.  
 
4.  Beneden aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg. Na 1 km loopt u het bos in en dan gaat u 
aan de omgekeerde Y-splitsing RD over de brede 
bosweg. Vlak daarna aan de ruime 3-sprong bij 
wkp 31 gaat u L (70).  Aan de 3-sprong gaat u RD 
(pijl/wit-rood/geel-rood).  
 

(Een eind verder  passeert u rechts de fundering van 
Landgoedenclave Balsvoort, waar in het verleden  5 
boerderijen stonden).  

http://www.gerrithoeve.nl/
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Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 70 gaat u RD 
(24). Na 30 m gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing RD.  Een eindje verder steekt u de 
Beerze over en gaat u aan de 3-sprong R over het 
graspad.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
stuwbrug en meteen daarna gaat R over het 
graspad.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg langs de  beek de Heiloop.  Negeer 
zijpaden rechts.  
 
5.  Na 1 km gaat u aan het einde voor 
picknickbank en knooppuntpaal R over het 
graspad met links natgebied.   Na 300 m bij 
zitbank loopt u RD de brug over en gaat u L via 
klaphek het natuurgebied in waar de Beerze door 
meandert.  Ga dan meteen R (pijl) over het 
graspad langs de afrastering.   

Negeer klaphek rechts en volg het  graspad dat 
naar links buigt met links het natuurgebied.  Na 
600 m, aan het einde, gaat u bij wkp 8 voorbij 
klaphek R  (17) het klinkerpad omlaag.   Steek 
meteen daarna de asfaltweg over en loop RD (pijl) 
door de bomenlaan.  Na 500 m gaat u aan de  
4-sprong  bij wkp 17 RD (80) verder door de 
bomenlaan. Na 400 m komt u weer bij de 
Gerrithoeve, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken.   Aanrader is 
de huisgemaakte gehaktbal, al 3 maal 
uitgeroepen tot de beste gehaktbal van 
Oisterwijk!  Heeft u veel honger kies dan het 
Klompmenu.  Er is ook altijd huisgemaakt 
appelgebak! 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 

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

 


