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Drie wandelroutes in het hart van toeristisch Oisterwijk. 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 deelnemende cafés en 
restaurants langs en vlakbij de route. Die lekkere koffie of dat speciale biertje is nooit ver weg! 

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

Landgoed De Rosep
Oirschotsebaan 15, Oisterwijk
www.rosep.com

Boshuis Venkraai
Bosweg 162, Oisterwijk
www.boshuisvenkraai.nl

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

Eetkamer de Reebok
Duinenweg 4, Oisterwijk
www.dereebokgrandcafe.nl

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

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

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

Lammervennenwandeling (4,3 kilometer)
Een mooie, korte wandeling voor het hele gezin. Deze route staat het toe om eens even lekker te 
‘treuzelen’ en de omgeving in je op te nemen. Onderweg leer je wat meer over de Oisterwijkse  
geschiedenis. Het Lammerven dankt zijn naam bijvoorbeeld aan de lammetjes die hier vroeger 
werden gewassen. Het oude productiebos waar je doorheen komt, was belangrijk voor de  
mijnbouw. Veel plezier!   

De Rosep-wandeling (5,5 kilometer)
De Rosep is niet alleen een bekend landgoed, maar ook een beekje dat door de Oisterwijkse 
Bossen kronkelt. In de buurt van dat beekje en over het landgoed is deze wandeling gesitueerd. 
Onderweg kom je langs een bijzondere combinatie van natuur en cultuur en misschien spot je 
tijdens de wandeling wel de big five van Oisterwijk: het konijn, de eekhoorn, de egel, de vos en de 
hermelijn. 

Balsvoort-wandeling (7,4 kilometer)
Een flinke wandeling voor echte natuurliefhebbers. Tijdens de route loop je langs uitgestrekte velden, 
bossen en heide. Begin 14de eeuw ontstond het gehuchtje Balsvoort. Kleine percelen, akkers 
op hoger gelegen gronden en laag gelegen graslanden zijn typisch voor deze omgeving. In de 
zomermaanden zijn de akkers van Balsvoort één bloeiende pracht. Dan tref je op de route ook veel 
insecten, vogels en kleine zoogdieren aan. 

http://www.kleinoisterwijk.nl
http://www.rosep.com
http://www.boshuisvenkraai.nl
http://www.netietsanders.nl
http://www.dereebokgrandcafe.nl
http://www.stillewilde.nl
http://www.brasseriedebelvertshoeve.nl
http://www.de-ontdekking.com
http://www.bezoekoisterwijk.nl
http://www.visitbrabant.nl/meldpunt

