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Wandelen door het hart van de  
Oisterwijkse Bossen en Vennen

5,9 km
5,8 km
6,2 km

Drie routes in het hart van de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Kies er eentje uit of verbind ze met 
elkaar. Al lopend ontdek je al het moois van héél dichtbij! 

Je bepaalt zelf het startpunt, de tussenstops en de totale lengte van de route(s). 
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Kijk voor meer fiets- en wandelroutes op www.bezoekoisterwijk.nl

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.

Boshuis Venkraai
Bosweg 162, Oisterwijk
www.boshuisvenkraai.nl

Grandcafé ’t Stokske 
Zandstraat 1, Moergestel
www.t-stokske.nl 

Groot Speijck / Bezoekerscentrum
Van Tienhovenlaan 4, Oisterwijk
www.grootspeijck.com 
www.nm.nl/bcoisterwijk

Brasserie & Zaal Klein Speik 
Bosweg 140, Oisterwijk  
www.kleinspeik.nl

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

Oude Hondsberg-wandeling (5,9 kilometer)
Een toegankelijke route over landgoed de Oude Hondsberg, een mooi en gevarieerd bosgebied 
waar het riviertje de Reusel doorheen stroomt. Laat je verrassen door de bijzondere combinatie 
bossen, vennen, flora en fauna. Je komt onder andere langs het Brandven, waaruit vroeger blus-
water werd gehaald. Ook zoemen hier ’s zomers bijzondere libellen rond. Een mooie route voor 
iedereen die wil proeven van al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft!

Rondje Kolkven Plus (5,8 kilometer)
Het Kolkven is het grootste én diepste ven in de Oisterwijkse Bossen. Dit komt omdat het ven niet is 
uitgestoven, maar uitgeslepen door het kolkende water van een oude rivier. In en om het ven tref je 
allerlei watervogels aan. Op sommige plekken kun je vlak bij het water komen om ze van dichtbij te 
zien. Welke vogels laten zich vandaag zien? Een prachtige, korte wandeling voor natuurliefhebbers 
pur sang! 

Vijf Vennenwandeling (6,2 kilometer)
Ben je naar Oisterwijk gekomen om de vennen te zien? Dan mag je deze route niet missen. Deze 
adembenemende wandeling voert je door bossen en langs de bekendste vennen uit het gebied, 
waaronder het Kolkven en het Witven, maar ook het prachtige Voorste en Achterste Goorven. 
Onderweg kom je bijzondere plant- en diersoorten tegen. Laat je verrassen door deze bijzondere 
vennenwandeling. Neem je verrekijker en camera mee!  


