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Oisterwijk heeft een gezellig centrum en midden door de stad loopt een groene zone met de Voorste 
Stroom. Tijdens deze gemakkelijke wandeling, die start bij Natuurpoort Groot Speijck, wandelt u eerst een 
prachtig stuk over voetpaden langs de Oisterwijkse Vennen en voorbij het Klompven steekt u de Achterste 
Stroom over.  Via gemakkelijke voetpaden en een leuk parkje bereikt u Eethuys De Lind voor een pauze of 
lunch.  Via een prachtig kasseien bomenlaan langs prachtige huizen verlaat u het centrum en loopt u langs 
de Voorste Stroom de stad uit. U duikt weer de bossen in en dan steekt u de Reusel over.  Voorbij het 
Diaconieven en het Speijckven passeert u het bezoekerscentrum en dan kom u weer bij de parkeerplaats.  
U kunt ook starten bij Eethuys de Lind, start dan bij punt 5.   
 

Startadres:  Parkeerplaats Natuurpoort Groot Speijck, van Tienhovenlaan 4, Oisterwijk.  (Niet de 
parkeerplaats bij bezoekerscentrum maar de grote parkeerplaats). 
Navigatie: Vanaf het café Bosweg 140 rijdt u de van Tienhovenlaan in en na 300 m rijdt u bij de grote sleutel 
Natuurpoort R de parkeerplaats op. 
 

 
 
Startadres:  Eethuys De Lind, De Lind 79, Oisterwijk.  Tel: 013-5284187.  Geopend:  Dagelijks vanaf 10.00 
uur. Start bij punt 5. 

 
 

1494. OISTERWIJK 12,5 km 
 

1.    Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
uitgang met de sleutel (Natuurpoort), steek de 
weg over en ga R over het pad langs de weg.   
Aan de kruising bij bord “Oisterwijkse bossen en 
vennen” gaat u over L het bospad.  Aan de T-
splitsing voor de Beukenhoeve gaat u R.   Aan de 
3-sprong gaat u RD (wit/rood).   Stek de  
asfaltweg over en loop RD over het bospad.   Aan 
de 5-sprong bij markeringspaal en met voor u 
twee paden gaat u RD over het linkse pad, dat 
meteen naar links buigt langs het Heiven.   Aan 
de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg en na 10 
m gaat u R over het pad dat meteen voor het 
Voorste Goorven naar links buigt. Voorbij zitbank 
gaat u bij markeringspaal schuin R het brede 
zandpad omhoog langs de volgende zitbank. Volg 
nu het prachtige pad langs het Voorste Goorven. 
Voorbij zitbank, een genietplekje, buigt het  
bospad naar links. Aan de 4-sprong bij brug gaat 
u RD (pijl).   
 

2.   Let op! Meteen voorbij het rechts gelegen 
smalle Witven gaat u aan de 3-sprong bij 
markeringspaal R over het smalle paadje vlak 
langs het ven.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD langs het ven.  Aan de 3-sprong bij 
boom en twee paaltjes gaat u R vlak langs het 
ven.  Negeer zijpaadje rechts (Witven). Meteen 
daarna gaat u voorbij de houten brug aan de 3-
sprong bij zitbank L (pijl) het zandpad omhoog.   
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD. (U verlaat 
de gele pijl).   Aan de T-splitsing bij houten brug 
voor het Van Esschenven gaat u R.   U wandelt 
een mooi stuk langs het ven en negeert zijpad 
rechts. Aan de Y-splitsing houdt u links aan.   

Aan het eind gaat u L over het fietspad en na 25 
m gaat u L over het pad langs het ven.  Aan het 
eind gaat u R weer over het fietspad en meteen 
daarna bij markeringspaal gaat u L. Steek de 
doorgaande weg over en loop RD met links de 
parkeerplaats en rechts het Fletcher hotel.  Volg 
dan RD het bospad.   
 

3.   Aan de T-splitsing voor hoge afrastering gaat 
u L over de brede bosweg.   Aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp)  67 gaat u R 
(7/Vennenlaan) Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong L (pijl)  met rechts de parkeerplaats.  Na 
50 m gaat u L over het bospad.   Aan de 3-sprong 
met 2-stammige boom gaat u RD langs enkele 
boomstronken.  Aan de 4-sprong gaat u R (pijl).   
Blijf RD (pijl) door het bos lopen. Aan de T-
splitsing voor huis gaat u L (pijl) over de 
klinkerweg.   Aan de 3-sprong bij huisnr. 10 gaat 
u R (Patrijslaan) en volg de weg langs enkele 
fraaie huizen. Bij rond pleintje met boom gaat u R 
over het tegelpad.   Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl) over de asfaltweg met links mooie 
doorkijkjes op het Klompven.     Aan de 3-sprong 
gaat u L langs een zitbank.   Voorbij huisnr. 18 
gaat u aan de 3-sprong RD (pijl/Klompven).   Na 
50 m gaat u L (pijl) over het tegelpad.  Via brug 
steekt u de Achterste Stroom over en volg het 
tegelpad.   
 

4. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (pijl).   
Aan de 4-sprong, waar de klinkerweg naar links 
buigt, gaat u RD over het tegelpad langs de 
zitbank.   Aan de 4-sprong vlak voor de houten 
brug en bij wkp 7 gaat u L (8) over het asfaltpad.  

https://eethuysdelind.nl/
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Steek de asfaltweg over en loop RD (pijl). Aan Y-
splitsing gaat u R.  
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.   Aan 
de volgende omgekeerde Y-splitsing, met rechts 
een grasheuvel, gaat u verder RD.   Aan het eind 
gaat u R langs huisnr. 49 en steekt u via brug de 
Voorste Stroom over.  Meteen na de brug steekt u 
L de klinkerweg over en gaat u R over het trottoir. 
Na 250 m gaat u L over het asfaltpad met mooi 
uitzicht op de beek.  Aan de 4-sprong met 
fietspad gaat u L over het asfaltpad langs de 
beek. Let op!  Meteen voorbij de halfronde muur 
gaat u voor zitbank R. Aan de 4-sprong met 
fietspad RD over het asfaltpad.  
Aan de T-splitsing gaat u R.   Aan de 3-sprong bij 
zitbank en paaltje gaat u R en loop dan RD  met 
rechts een kunstwerk.   Aan de ongelijke 4-
sprong met klinkerweg gaat u RD tussen de 
paaltjes door en volg RD het asfaltpad met links 
het gazon.   Het pad buigt naar links en dan gaat 
u meteen R naar Eethuys De Lind, de sponsor 
van deze wandeling, waar u heerlijk kunt lunchen 
of een terrasje kunt pakken. Het personeel of de 
uitbater mark verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt. 
 

5. Met uw rug naar de ingang van Eethuys De 
Lind steekt u de weg over, loop RD het parkje in 
en dan gaat u meteen R over het asfaltpad met 
links het gazon.  Loop RD langs de kiosk. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij twee zitbanken gaat u RD.   
Voor de mooie boom met ronde zitbank gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R over de klinkerweg langs 
huisnr. 38.  Meteen voorbij het mooie Raadhuis 
gaat u R en ga dan meteen L over het mooie 
kasseienpad onder de bomen door. (Links ziet u 
enkele fraaie huizen).     Aan het eind van de mooie 
bomenlaan gaat u aan de ongelijke 4-sprong L  
(Burgemeester Verwielstraat).   Aan de kruising 
gaat u RD over het klinkerpad langs huisnr. 25.    
Aan de T-splitsing voor de Voorste Stroom gaat u 
R (pijl).   Aan het eind steekt u de weg over en 
gaat u  bij  wkp 4 RD (26) langs de beek.  Negeer 
vlonderpad rechts.   Negeer zijpaden. Aan de  
omgekeerde Y-splitsing bij  appartementen-
gebouw gaat u RD langs de beek.   Voorbij  
zitbank met uitkijkmuur gaat u RD langs de beek.  
 

6.  Aan de T-splitsing  bij brug gaat u R en  na 20 
m gaat u L over het asfaltpad naast het fietspad.    
Meteen na het huis negeert u zijpaadje links en 10 
m verder gaat u schuin L over het asfaltpaadje 
door het bos.  (In de zomer kan het begroeid zijn, u 
kunt dan ook het fietspad blijven volgen).  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD langs de 
zitbank. Aan de 3-sprong gaat u L verder door het 
bos.    Aan het eind gaat u L over het fietspad.    
Aan de kruising bij brug gaat u RD 
(Stroomdalpad) over het fietspad.  Aan de 
kruising met verkeerslichten gaat u RD over het 

fietspad. Aan de 3-sprong bij betonnen paaltjes 
gaat u L (pijl) over de brug en volg het fietspad.    
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD (pijl).  Aan de 
3-sprong van fietspaden gaat u RD en na 10 m 
gaat u aan de 3-sprong R over de houten brug.  
Meteen na de brug gaat u L over het asfaltpad.   
Aan de klinkerweg gaat u L langs de 
garagepoorten.    Negeer zijwegen rechts.  
 

7.  Voorbij huisnr. 31 gaat u L over het asfaltpad 
dat even verder naar rechts buigt langs de beek.    
Let op!   Aan het eind van de huizen, waar het 
asfaltpad naar rechts buigt, loopt u RD over het 
gras langs de beek.  Aan het eind van het 
grasveld volgt u RD het smalle begroeide paadje. 
Aan het eind gaat u L de brug over.    Volg nog 30 
m het fietspad en dan gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp 55 R (54)  via draaihekje over het pad.  
Voorbij houten klaphek gaat u aan de 3-sprong 
RD. 50 m verder gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en wkp 54 RD (52) over de veldweg.  U 
passeert enkele zitbanken, een mooie pauzeplek 
na 9 km.   Volg RD de asfaltweg langs een huis. 
Aan de ruime kruising gaat u R (52) over het 
bospad.   Aan de asfaltweg gaat u R en na 10 m 
gaat u L (pijl) over de grindweg.  Negeer zijpad 
rechts naar knooppunt en volg de bosweg.      
 

8. Aan het eind steekt u de Moergestelseweg over 
en gaat u L langs het restaurant.  Voorbij huisnr. 
121 A gaat u R (pijl) over het bospad.  Aan de 4-
sprong gaat u RD (blauw).   Aan de volgende 4-
sprong gaat u R (blauw).  Aan de T-splitsing gaat 
u R (blauw) over de asfaltweg.    Bij zitbank steekt 
u via houten brug de Reusel over en volg het 
fietspad. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong L (pijl) 
over het bospad.   Aan de 4-sprong met fietspad 
en wkp 46 gaat u RD (42) over het bospad.   Aan 
de 3-sprong gaat u R (geel). (U verlaat de gele pijl).  
Aan de 3-sprong gaat u RD (geel) en meteen 
daarna aan de 4-sprong met fietspad en witte 
slagboom gaat u RD (geel).   Na 50 m gaat u aan 
de 3-sprong schuin L over het bospad langs geel 
bordje.     Aan de T-splitsing bij markeringspaaltje 
voor het Diaconieven  gaat u R.  Aan de ongelijke 
4-sprong bij geel bordje  neemt u het eerste pad 
L.   Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD  en 
dan meteen aan de 3-sprong L (42) over het 
bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD (42) langs 
het ven.  Negeer zijpaden. 
 

9.   Aan de 4-sprong met fietspad gaat u RD (42).  
Aan de volgende 4-sprong gaat u verder RD (42).    
Aan de T-splitsing voor het mooie Speijckven 
gaat u R. (pijl).  Voor het restaurant gaat u R (42).   
Aan de T-splitsing gaat u L (42) over de 
asfaltweg.  Bij wkp 42 gaat u RD (46).  Aan de 4-
sprong gaat u RD over de grindweg  naar de 
parkeerplaats. 

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.   


