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Wandelen door weids platteland
5,5 km
4,7 km
7,3 km

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

Drie wandelroutes door het weidse buitengebied van 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). 

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 Kerck Hoeve
Kerkhovensestraat 59, Oisterwijk
www.kerckhoeve.nl

Kerkhovense Molen
Langvennen Oost 120, Oisterwijk
www.kerkhovensemolen.nl

De Leijhof
Heusdensebaan 7, Oisterwijk
www.leijhof.nl
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In de voetsporen van 
de molenaar 5,5 km

Leemkuilen- 
wandeling 4,7 km

Tuin van Brabant-
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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

In de voetsporen van de molenaar (5,5 kilometer)
Een compacte wandeling ten noorden van Oisterwijk, langs kwekerijen en boerderijen. Centraal punt 
op de route is de Kerkhovense molen, een originele korenmolen uit 1895 die nog steeds in bedrijf is. 
Elke dag behalve zondag kun je molen bezoeken en meelproducten van de molen kopen, maar ook 
groenten uit eigen tuin en biologische producten van kwekers uit de omgeving. Een uniek kijkje in de 
keuken van het Brabantse boerenleven!

Leemkuilen-wandeling (4,7 kilometer)
Deze wandeling voert je langs de Leemkuilen, een natuurgebied net buiten Oisterwijk. Het gebied vol 
‘putten en kuilen’ is ontstaan door leemwinning voor de plaatselijke steenfabriek. Door de jaren heen 
hebben de Leemkuilen zich ontwikkeld tot een onwaarschijnlijk moeras- en watergebied dat allerlei 
soorten watervogels aantrekt. Een aalscholverkolonie heeft de plassen al gevonden, net als naar vis 
duikende futen. Neem je verrekijker en camera mee! 

Tuin van Brabant-wandeling (7,3 kilometer)
Een flinke wandeling door het grensgebied van Oisterwijk en Haaren, die zijn naam ontleent naam 
aan de vele boomkwekerijen in het gebied. De route voert je door weids platteland en naast de 
kwekerijen en tuinderijen kom je langs schitterende (langgevel)boerderijen. 

http://www.kerckhoeve.nl
http://www.kerkhovensemolen.nl
http://www.leijhof.nl
http://www.bezoekoisterwijk.nl
http://www.visitbrabant.nl/meldpunt

