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Drie wandelroutes door het gebied tussen Oisterwijk en Oirschot. 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). 

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

De Gerrithoeve 
Kollenburgsebaan 11a, Oisterwijk
www.gerrithoeve.nl

Den Heijkant Erfgoedlogies
Heikant 8, Moergestel
www.erfgoedlogiesdenheijkant.nl

Pannenkoekenhuis De Ontdekking
Oirschotsebaan 12, Oisterwijk
www.de-ontdekking.com

Streekpark Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 6, Oisterwijk
www.kleinoisterwijk.nl

Landgoed De Rosep
Oirschotsebaan 15, Oisterwijk
www.rosep.com
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bossen en beekdalen

8,0 km
5,1 km

11,0 km

C

D

A

B

E

Uitgave: mei 2017 – Deze route wordt je aangeboden door Stichting Buitengebied- 
management Oisterwijk, in samenwerking met Rabobank Hart van Brabant,  
Vitaal Leisure Landschap, gemeente Oisterwijk, Mannenwandelgroep Moergestel,  
Toon Sanders en Rob Rokven.
 
Suggesties over de bewegwijzering of paden? Ga naar www.visitbrabant.nl/meldpunt

Hanenberg-wandeling (8,0 kilometer)
De wandeling voert je langs bijzondere boerderijen, bossen en het beekdal van de Rosep. Op de 
route ligt ook de Hanenberg, een authentiek zandpaadje zoals er vroeger in Brabant heel veel waren. 
Het weggetje heeft verschillende ruilverkavelingen overleefd en geeft ons nu een uniek kijkje in het 
verleden. Een mooie wandeling voor liefhebbers van zowel natuur als cultuur!

Winkelsven-wandeling (5,1 kilometer) 
De paden op, de velden over… deze prachtige tocht in de buurt van het Winkelsven is een aanrader 
voor elke natuurliefhebber. In het gevarieerde landschap tussen Oisterwijk en Oirschot word je verge-
zeld door bijzondere plant- en diersoorten. Dit is een wandeling door ‘nat’ gebied en met veel open 
stukken. Neem daarom niet alleen je verrekijker, maar ook je ‘laarzen’ mee.

Hei- en Beerze-wandeling (11,0 kilometer) 
Een pittige wandeling door waterrijk gebied (‘laarzen’ mee!) waarbij je in het gezelschap bent van veel 
vogels. Onder andere de zilverreiger, aalscholver en kleine karekiet laten zich hier regelmatig zien en 
horen. Het Dal van de Beerze is het hele jaar door nat en dat levert bijzondere planten op. Kijk maar 
eens om je heen of je ze kunt ontdekken! Je vindt er bijvoorbeeld het wilgenroosje, de valeriaan of 
de grote engelwortel. Zie jij ze allemaal?   

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

http://www.gerrithoeve.nl
http://www.erfgoedlogiesdenheijkant.nl
http://www.de-ontdekking.com
http://www.kleinoisterwijk.nl
http://www.rosep.com
http://www.visitbrabant.nl/meldpunt
http://www.bezoekoisterwijk.nl

