
64

63
03

96

95

11

12

98

57

58
61

60

35
55

54

52

53
62

A

Wandelen door authentiek 
(boeren)landschap

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

Drie wandelroutes nabij buurtschap Heukelom. 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). 

Ideaal start-en stoppunt voor deze routes is:

LEGENDA

Knooppunt

Horeca

Heukelommetje plus 
4,6 km

Galgenven-wandeling 
7,6 km

Schaapsven- 
wandeling 5,0 km

1

A

Mie Pieters
Laag Heukelomseweg 13, Heukelom
www.mie-pieters.nl

A

4,6 km
7,6 km
5,0 km

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

Heukelommetje Plus (4,6 kilometer)
In de mooie, landelijke omgeving tussen Oisterwijk en Tilburg ligt het buurtschap Heukelom. Het 
‘Heukelommetje Plus’ is een avontuurlijke route in en om Heukelom. Tijdens de wandeling kun je het 
Brabantse landschap, de natuur, het water en de cultuur van dichtbij beleven. Halverwege de route 
liggen de Helputten, een moerasachtig gebied met fraaie begroeiing. Sommige delen van de route 
kunnen nat zijn. 

Galgenven-wandeling (7,6 kilometer)
Een groot deel van deze wandeling voert je langs de oevers van het Galgeven, een van de grootste 
vennen in de Oisterwijkse Bossen. Begin 19e eeuw kwam het Galgeven in handen van Tilburgse 
textielfabrikanten. Die gebruikten het ven om wol in te wassen. Een ‘vies’ werkje. Vandaag de dag 
wordt geprobeerd de bijzondere flora en fauna weer terug te krijgen. Op de wandeling vind je ook de 
Pierenberg, een kleine zandverstuiving.

Schaapsven-wandeling (5,0 kilometer)
Deze wandeling in de buurt van de Voorste Stroom voert je door authentiek Brabants boerenland-
schap. Op de route ligt onder andere het Schaapsven. Een prachtig ven waarin vroeger de schapen 
werden gewassen voordat ze werden geschoren. Het water werd er voedselrijker door. Misschien 
groeien er daarom nog altijd zoveel waterlelies.  

http://www.mie-pieters.nl
http://www.bezoekoisterwijk.nl
http://www.visitbrabant.nl/meldpunt

