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Kijk voor meer fiets- en wandelroutes op www.bezoekoisterwijk.nl

Twee wandelroutes die de Oisterwijkse Bossen en Vennen en de Kampina met elkaar verbinden. Kies 
er eentje uit of ‘lus’ ze aan elkaar. Al lopend ontdek je al het moois van Oisterwijk van héél dichtbij!

Je bepaalt zelf het startpunt, de tussenstops en de totale lengte van de route(s). 

Op zoek naar een goed startpunt of toe aan een tussenstop? Hieronder vind je de deelnemende cafés  
en restaurants langs en vlakbij de route. Die lekkere koffie of dat speciale biertje is nooit ver weg!  
Kijk voor de openingstijden op de verschillende websites.

Boshuys Hermitage
Posthoornseweg 5b, Oisterwijk 
www.boshuyshermitage.nl 

Grillrestaurant Net iets Anders
Scheibaan 5c, Oisterwijk
www.netietsanders.nl

Het Boscafé
Scheibaan 9a, Oisterwijk
www.hetboscafe.nl

Hotel Stille Wilde
Scheibaan 11, Oisterwijk
www.stillewilde.nl

Bosrestaurant De Belvertshoeve
Scheibaan 13, Oisterwijk
www.brasseriedebelvertshoeve.nl

Meneer van Eijck
Rosepdreef 4, Oisterwijk
www.meneervaneijck.nl

Wandelen door bossen, vennen 
en heidevelden
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Uitgave: mei 2021 – Deze route wordt je aangeboden door Stichting  
Buitengebiedmanagement Oisterwijk, samen met Mannenwandelgroep Moergestel. 
Fotografie: Rob Rokven en Toon Sanders.
 
Suggesties over de bewegwijzering of paden? Ga naar www.visitbrabant.nl/meldpunt

Vennenpracht-wandeling (5,0 kilometer)
Nergens in Nederland liggen zo veel vennen zo dicht bij elkaar. Deze wandeling voert je recht langs 
de mooiste vennen die Oisterwijk rijk is. Onderweg kom je langs o.a. het Groot en Klein Aderven en 
het Van Esschenven met zijn grillige oevers en prachtige begroeiing. Ontdek de Oisterwijkse vennen 
in elk seizoen. Geniet van het uitzicht over het water en laat je verrassen door de vele vogels op de 
vennen en in de lucht!

Heide-wandeling (5,4 kilometer)
De Kampina is misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland. Dit schitterende,  
uitgestrekte natuurgebied vol vennen en prachtige heidevelden mag je met recht die ándere parel 
noemen. In het hart van de route vind je het Belversven, een oude arm (bocht) van de Maas. Tijdens 
je wandeling kun je volop genieten van de unieke flora en fauna die Oisterwijk te bieden heeft. Een 
bijzondere wandeling door Oisterwijks heidelandschap!
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