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Lengte

15 km

Start- en eindpunt

bezoekerscentrum
Natuurmonumenten
Van Tienhovenlaan 4
5062 SK Oisterwijk

Openbaar vervoer

Station Oisterwijk op 2
KM.

Parkeren

Bezoekerscentrum
Natuurmonumenten, Van
Tienhovenlaan 4, 5062SK
Oisterwijk.

Horeca

boshuis Venkraai
Bosweg 162
5062 SH Oisterwijk

Bezoekerscentrum
Natuurmonumenten, Van
Tienhovenlaan 4, 5062SK
Oisterwijk.

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

13-12-2022

Hart van Brabant
De route van deze wandeling voert ons langs een twintigtal vennen, die zich als een
parelketting slingert door de bosrijke omgeving ten zuiden van Oisterwijk en in het
noordelijk deel van het uitgestrekte heidegebied van de Kampina. Deze beide
natuurgebieden maken nu deel uit van het Nationaal Park Het Groene Woud in de
driehoek Tilburg, 's Hertogenbosch en Eindhoven. Een eeuw geleden is de Kampina nog
een open heidegebied, dat later wordt aangeplant met grove dennen om hout te
leveren aan de mijnbouw in Limburg. Als rond 1924 de Oisterwijkse Bossen en Vennen
en de Kampina in bezit komen van de Vereniging Natuurmonumenten, wordt het één
samenhangend natuurgebied. De bossen worden teruggebracht naar een meer
natuurlijk bos en de Kampina krijgt de uitgestrektheid, de ongereptheid, de rust en
vooral zijn variatie terug. En ook nu nog schenkt Natuurmonumenten blijvend aandacht
aan de natuurwaarden van kleinschalige historische landschappen en aan de
cultuurhistorische waarden van het hele gebied.

Van het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten kronkelt zich de wandelroute
langs een groot aantal vennen en vennetjes in het bosgebied ten zuiden van Oisterwijk.
Eenmaal over het riviertje De Rosep betreden we na het Belversven het open en weidse
heidegebied van de Kampina, waar de grote en kleine vennen zich in elkaar verweven.
Dit levert prachtige vergezichten op. Ook hier vindt de route een eigen weg om dan
opnieuw over het riviertje De Rosep in de drukke omgeving van het Van Esschenven uit
te komen. Langs dit langgerekte ven wandelen we terug naar het vertrekpunt: het
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten

http://www.boshuisvenkraai.nl
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Routebeschrijving

1 De rondwandeling vertrekt vanaf het
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij
KNP42. Met je rug naar de ingang ga je rechtsaf en
neemt het eerste bospad rechts. Je hebt dan het
terras aan je rechterhand. We passeren het ven
aan onze rechterhand en nemen het eerste pad
linksaf. Op kruising rechtdoor door tot de volgende
kruising (Van Swinderenlaan). Hier steken we over
en houden even verderop bij de Y-splitsing links
aan naar het Diaconieven. We houden het
Diaconieven kort aan onze rechterhand en houden
na een wandelbankje op een splitsing links aan.
Door het bos steeds rechtdoor bereiken we aan
het eind van het pad het Brandven. Voor het
Brandven langs gaat de route naar links en komen
we aan een verharde weg met fietspad (Van
Tienhovenlaan). Hier steken we recht over en
wandelen door het bos tot KNP62 aan het Kolkven.
Rechtsaf tot aan het ven. De route verloopt op de Y-
splitsing naar links langs de oever van het ven.
Even verderop kun je rechtsaf van de route af naar
een landtong met genummerde visplaatsen. Wij
slaan daar linksaf en vrij snel weer rechtsaf en
lopen zo met de klok mee rond het Kolkven tot we
bij een visplek aan de rechterzijde naar links van
het Kolkven worden afgeleid naar het fietspad
(Bosweg). Hier naar links en doorlopen tot aan
Boshuis Venkraai.

2 Hier bij Boshuis Venkraai gaan we voor de witte
slagboom rechtsaf tot bij KNP38 en daar nemen we
het bospad schuin linksaf naar de oever van het
Voorste Goorven. Naar rechts langs de oever van
het Voorste en Achterste Goorven wandelen we
naar het uiterste puntje van het Achterste
Goorven. Hier passeren we een afsluithek en gaat
de route rechtuit. We negeren het pad naar links.
We blijven we de groengele markering volgen en
slaan het derde pad naar rechts in tot op de
verharding (Gemullehoekenweg) met
parkeerplaats. Hier op de parkeerplaats houden
we bij de afvalbak direct rechts het pad met
groengele markering aan en komen nu langs het
Klein Aderven aan onze rechterhand. Aan het eind
van het ven gaan we op de kruising bij KNP34

rechtdoor. Even later zien we het Groot Aderven
aan onze linkerhand. We negeren een paar kleine
paadjes naar links naar de oever en gaan op een Y-
splitsing linksaf. We houden het ven aan onze
linkerhand. We blijven rechtdoor wandelen en
negeren zijpaden tot op de klinkerweg (Scheibaan).
Rechtsaf en dan de eerste weg links de Duinenweg
in. Aan het eind rechtsaf Burgemeester van den
Oeverweg volgen. De eerste mogelijkheid linksaf en
op de T-splitsing aan het eind het bospad naar
rechts. Verderop linksaf door het klaphek. Over het
bruggetje van de Rosep naar de splitsing aan het
eind bij KNP48 en daar rechtsaf. We komen bij de
robuuste zitbank aan het Belversven.

3 Vanaf de zitbank vervolgen we het zandpad en
slaan het tweede (fiets)pad linksaf bij KNP30. We
passeren een verweerde molensteen als
markeringspunt voor de nieuwe gemeentegrens
tussen Boxtel en Oisterwijk. Waar de zandweg een
scherpe bocht naar links maakt gaan wij rechtdoor
over een mul zandpad. Rechtdoor bij kruising met
KNP 55 (Van Tienhovenweg). Recht oversteken
langs het Kromven en dan op de kruising linksaf de
zandweg (Pindreef) volgen, links aanhouden. We
lopen door tot op de kruising met het schelpenpad
(rolstoelpad). Naar links wandelen we tot bij een
rustbank aan het rolstoelpad. Hier gaat onze route
naar links richting KNP 21 en we volgen het pad
langs de Huisvennen en het Kogelvangersven. Om
het Kogelvangersven heen en op de T-splitsing
linksaf. We blijven dit pad rechtuit volgen en
negeren verderop het pad naar rechts. Aan het
einde op het breed zandpad aangekomen bij
KNP21 slaan we rechtsaf. Op volgende driesprong
bij KNP20 rechtdoor. We wandelen door tot de
volgende splitsing bij KNP19 en slaan hier linksaf.
We komen nu bij het Palingven. Na een klaphek
rechtsaf, bospad volgen. Op kruising met 3
fietspaden met fietsknooppunt 45 rechtdoor
richting fietsknooppunt 88.
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4 We kruisen een zandweg en lopen rechtdoor langs
het onverharde pad met fietspad (Stenenheulweg)
tot we na een brug over de Rosep aan het eind op
de T-splitsing bij KNP2 uitkomen. Hier linksaf het
onverharde pad (Posthoornseweg) met fietspad
volgen. Deze zandweg gaat bij KNP5 over in asfalt
na de kruising en dan wandelen we rechtdoor tot
aan de Scheibaan, die we oversteken. Op de
kruising van bospaden gaan we naar links en
kiezen bij KNP28 het eerste smalle pad rechtsaf op
de zuidelijke oever van het Staalbergven, op
splitsing bij KNP 65 rechtdoor. Aan het eind van dit
pad komen we bij KNP71 op een smalle weg
(Adervendreef). Naar rechts bereiken we de drukke
Vennelaan bij KNP67. Hier gaat de route naar links
tot aan de Gemullehoekenweg, waar we
oversteken en meteen naar links gaan. Bij KNP6

wandelen we schuin naar rechts direct naar de
oever van het Van Esschenven. Hier volgen we het
smalle oeverpad langs het Van Esschenven tot aan
KNP69. Linksaf gaat de route tot bij KNP68. We
volgen nu de groengele markeringen naar KNP41
en passeren een stenen bank op de oever van het
Voorste Goorven. Bij KNP41 op de verharde weg
rechtsaf en na de parkeerplaats op de kruising
linksaf, Heisteeg. Aan onze rechterhand de
omheining van een kapitale villa. Deze weg
uitlopen naar het vertrekpunt van deze
dagwandeling: het Bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten.
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Lees reacties en kijk foto's
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Neem een abonnement

Wil je meer wandelingen lopen?
Neem dan een abonnement
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Wandel met je smartphone

Deze wandeling is ook
beschikbaar in de
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