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Ten noorden van Boxtel ligt aan een mooi wandelgebied Eetcafé De Oude Ketting. Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling wandelt u eerst door de mooie bossen van Venrode met enkele fraaie vennen. U volgt even een 
fietspad en dan wandelt u over veldwegen door velden en langs bosranden.  U struint geruime tijd over een mooi 
pad langs de Essche Stroom en dan maakt u een rondje door het prachtige park van Landgoed Eikenhorst. Via 
gemakkelijke bospaden loopt u terug naar het café met aan de achterzijde een mooi tuinterras. 

 

 
 
Eetcafé de Oude Ketting, Bosscheweg 74, Boxtel.  Parkeer op de naast gelegen parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,46 km  2.45 uur   15 m   15 m 

    
 

 
 

1465. BOXTEL 12,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé gaat 
u R. Aan de  3-sprong gaat u R (De Ketting). 
Negeer zijwegen. (Bij wandelknooppunt (wkp) 37 
gaat u RD (38)).   Na 400 m steekt u via brug de A2 
over en na 50 m gaat u L via houten doorgang de 
trap omlaag.  Negeer zijpaadjes en volg het 
bospad dat even verder naar rechts buigt met 
links een mooi ven.  
 

(U  loopt hier door de mooie bossen van Venrode.  
Aan het eind van het ven passeert u een zitbank.   
 

In het vroege voorjaar zijn hier de oevers van de 
vennen helemaal rood gekleurd door de gagel. Bijna 
nergens groeit zoveel van dit sterk geurende struikje 
als hier. Voordat hop als smaakmaker aan bier werd 
toegevoegd, diende gagel daarvoor. De paus maakte 
er een einde aan. Het zou niet alleen 
roesverwekkend zijn, maar ook giftig. Dat is al lang 
achterhaald en gagelbier is weer gewoon op de 
markt o. a.  Roerdaler Gagelbier).  
 

Aan de 3-sprong. met boompje in het midden, 
gaat u  R omhoog.  Negeer zijpaadjes en blijf het 
pad geruime tijd RD volgen.  
 

(Een eind verder heeft u links een mooi doorkijkje op 
het grote volgende ven).    
 

Aan de T-splitsing gaat u R door de houten 
doorgang en dan L over de brede bosweg met 
rechts een woning met huisnr. 12.   
 

2. Bij huisnr. 16-18 buigt de bosweg naar links 
(pijl).  Na 700 m steekt u de doorgaande weg 
(Gestelseweg) over en gaat u bij wkp 40 R (57) 
over het fietspad. Na 700 m passeert u links de 
inrit naar huisnr. 78 (Groepsaccommodatie 
Zonnewende) en 200 m verder gaat u bij 
fietsoversteekplaats L over het bospad.   Negeer 
vrijwel direct bij bordje "hole 2" smal pad naar R 
en ga aan de Y-splitsing bij het volgende bordje 

“hole 2" R. Negeer zijpaadje rechts Het pad buigt 
naar rechts met links het golfterrein van Golfclub 
de Dommel. Negeer bij  afsluitboom zijpad links. 
Voorbij  ijzeren afsluitboom gaat u aan de 4-
sprong L over de bosweg. Aan de volgende 4-
sprong bij 2 afsluitbomen gaat u RD (pijl). Aan de 
4-sprong bij afsluitboom en links een schuur gaat 
u L. U passeert een ijzeren hek met huisnr. 1. 
Voor houten hek, met daarachter een zwart 
houten gebouw, gaat u R (Kievitlaantje). Aan de 
T-splitsing gaat u bij witte afsluitboom L. U 
passeert links twee prachtige huizen en loop 
verder RD.  Aan de 3-sprong gaat u R (fietsroute 
37/pijl/Tolpad) over het fietspad.  U loopt onder 
de A2 door en voorbij picknickbank gaat u in de 
scherpe lus naar rechts L de grasberm omhoog.    
 

3. Boven gaat u L over het brede pad langs de 
Essche Stroom. Negeer klaphek links en volg het 
pad over de brug. Bij stuw passeert u een 
klaphek en volg nu geruime tijd het mooie 
graspad langs de circa 7 km lange Essche 
Stroom, die ontstaat uit de samenvloeiing van de 
Achterste en Voorste Stroom bij Oisterwijk en die 
bij Halder in de Dommel uitmondt Ga door 
klaphek en u passeert de volgende brug en dan 
gaat u meteen L (pijl) het pad omlaag langs een 
oude meander van de beek.  Het pad buigt haaks 
naar rechts (pijl) door een klaphek.  Via houten 
doorgang loopt u Landgoed Eikenhorst binnen. 
Aan de T-splitsing bij wkp 18 gaat u L (17).  Aan 
de 4-sprong bij paaltjes gaat u RD (rood/niet voor 
fietsers).  Voorbij houten bruggetje gaat u aan de 
T-splitsing L (rood). Het brede pad buigt naar 
rechts door de bomenlaan met rechts een 
weiland.   (U hoort hier natuurlijk het geluid van de 
A2 maar het park wordt steeds mooier).   
 

https://deoudeketting.nl/
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4.   Aan de 3-sprong bij zitbank en rechts zicht op 
het landhuis (1827) gaat u RD (rood). (Bij stenen 
zitbank heeft u prachtig uitzicht op het landhuis).  
U loopt tussen hoge struiken door en bij de vijver 
negeert u twee zijpaden links.  Volg RD (rood) het 
bospad.   Aan de T-splitsing gaat u R door de 
bomenlaan.  Aan de 3-sprong bij zitbank, vlak 
voor huis, gaat u L over de parkeerplaats en volg 
dan RD het pad.   Negeer zijpaden en loop RD 
(rood) langs de slagboom.  Aan de 4-sprong met 
veldweg gaat u bij afsluitboom RD (pijl/rood). Aan 
de 3-sprong, met markeringspaaltje in het 
midden, gaat u L. (U  verlaat de rode markering). 
Het pad loopt langs een weiland en via houten 
doorgang volgt u het bospad.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.   
 

5.   Aan het eind gaat u R over het fietspad.  
Meteen daarna aan de 3-sprong bij wkp 23 gaat u 
L (43) en loop RD door de bomenlaan.  Aan de 3-
sprong bij infobord en zitbank gaat u RD.   

Negeer twee zijpaden rechts. Aan de 4-sprong bij 
wkp 43 gaat u L over het bospad. Aan de 4-
sprong bij kapel en zitbank gaat u R.  U passeert 
een afsluitboom en steekt een beekje over. Aan 
de 4-sprong gaat u L met rechts een akker.  Aan 
de 4-sprong bij twee pilaren gaat u R over de 
bosweg.   Aan de 4-sprong, met boom in het 
midden, gaat u RD.  Aan de Y-splitsing gaat u R. 
Na 30 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD.  20 m verder gaat u scherp L over het 
bospad.  Aan de 3-sprong gaat u L met rechts een 
huis. Aan de 4-sprong, met boom in het midden, 
gaat u R.  Aan het eind gaat u R over het fietspad.  
Na 10 m steekt u L de doorgaande weg over en 
gaat u R over het fietspad. Aan de 3-sprong gaat 
u RD en komt u weer bij De Oude Ketting, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaatster 
Riekske 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.   

 

 

 


