
ZOMERAVONDWANDELINGEN DOOR DE 
VERRASSENDE OISTERWIJKSE NATUUR

WANDELEN  
IN DE NATUUR 
MET EEN GIDS 

elke woensdagavond 
van mei t/m juli

2019

In de avonduren is het heerlijk rustig in de Oisterwijkse natuur. 
Deze maakt zich dan op voor de nacht. De wind gaat liggen, de 
achtergrondgeluiden nemen af en je kunt de vogels goed horen 
zingen. Tijdens deze laatste lichte uurtjes is het fijn wandelen. 

Elke woensdagavond van 15 mei tot en met 17 juli kun je dat ervaren. 
Een gids neemt je mee langs telkens een ander deel van de unieke 
natuur van Oisterwijk: boerenland, bossen, uitgestrekte heide en  
natuurlijk de vennen. Wandel gezellig mee en laat je verrassen! 

Waar en wanneer
De wandelingen starten vanaf wisselende horecalocaties in het 
buitengebied. Je vertrekt meestal om 19.30 uur en bent na ongeveer 
1½ uur weer terug. Zie achterkant flyer voor meer info. 

Kosten
Een gids voert je mee door de natuur en vertelt over de omgeving. Na 
afloop van de wandeling is er koffie, thee of fris met iets lekkers. De 
kosten voor deelname zijn € 7,50 per persoon, voor kinderen t/m 12 
jaar € 6,00. Je betaalt vooraf bij de startlocatie.

Aanmelden
Iedereen is welkom, maar wel graag van tevoren reserveren! Dit kan 
per mail of telefoon bij de startlocatie. In principe gaat de wandeling 
altijd door.

Kijk voor meer informatie over Oisterwijk op www.bezoekoisterwijk.nl
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Datum 

Woensdag
15 mei 
19.30 uur 

Woensdag  
22 mei  
19.00 uur

Woensdag  
29 mei  
19.30 uur

Woensdag  
5 juni  
19.30 uur 

Woensdag  
12 juni  
19.30 uur 

Woensdag  
19 juni  
19.30 uur

Woensdag 
26 juni  
19.00 uur 

Woensdag  
3 juli  
19.30 uur

Woensdag 
10 juli  
19.00 uur

Woensdag  
17 juli 
19.30 uur 

Route
 
Weidevogels spotten
Het Moergestels Broek is het grootste weidevogelgebied van 
Brabant. Dit drassige gebied is een paradijs voor de grutto en 
andere weidevogels. Neem je verrekijker mee en spot ze! 

Rondje Dal van de Beerze (2 uur)
Je wandelt door waterrijk gebied. Langs de beek en op  
de natte grasvlakte hoor en zie je veel vogels. Ook vind 
je er allerlei planten. Ga mee en ontdek ze met je verrekijker!  

Wandelen tussen de vennen 
Nergens in Nederland liggen zo veel vennen zo dicht bij 
elkaar. Deze wandeling voert je langs het Staalbergven en  
de Wolfsputten, twee bijzondere vennen in Oisterwijk. 

Op pad door de Oisterwijkse Bossen en Vennen
Via Landgoed ’t Lot wandel je naar de mooie open 
bossen en schitterende vennen. Tussendoor kom je langs 
riviertje de Rosep en geniet je van een rijke flora en fauna. 
 
Wandelen over Brabants boerenland 
Deze wandeling gaat door authentiek boerenland. Beleef de 
oude en nieuwe natuur, geniet van de bijzondere flora en 
fauna en ontdek delen van de rijke historie van het gebied.

Langs Rietven, Reusel en Hondsberg 
Via een dammetje wandel je door het mooie Rietven naar 
landgoed de Oude Hondsberg. Een mooi en gevarieerd  
bosgebied waar het beeldbepalende riviertje de Reusel 
doorheen stroomt. 

Rondje Dal van de Beerze (2 uur)
Je wandelt door waterrijk gebied. Langs de beek en op de 
natte grasvlakte hoor en zie je veel vogels. Ook vind je er 
allerlei planten. Ga mee en ontdek ze met je verrekijker! 

Wandelen langs de Adervennen
Wandel mee door een rustig deel van de Oisterwijkse  
bossen langs het Klein- en Groot Aderven en het unieke  
Natuurtheater. Geniet vooral van het prachtige uitzicht  
over het water. 

Geheim van het Belversven (2 uur)
Prachtige wandeling door het bos langs riviertje de Rosep  
en het Belversven. Het grootste ven van Oisterwijk ligt  
naast een schitterend heideveld. Ontdek deze mooie plek! 

Op pad door de Oisterwijkse Bossen en Vennen
Via Landgoed ’t Lot wandel je naar de mooie open 
bossen en schitterende vennen. Tussendoor kom je
langs riviertje de Rosep en geniet je van een rijke flora
en fauna. 

Startpunt

Reuselhoeve 
Heizenschedijk 1, Moergestel
E. info@reuselhoeve.nl, 
T. 013 - 513 60 31

Boerderijterras De Gerrithoeve
Kollenburgsebaan 11a, Oisterwijk
E. info@gerrithoeve.nl,  
T. 0411 - 67 31 89

Boshuys Hermitage 
Posthoornseweg 5b, Oisterwijk 
E. info@boshuyshermitage.nl,  
T. 013 - 528 60 44

Streekcafé De Drie Vennen
Oirschotsebaan 6, Oisterwijk
E. info@kleinoisterwijk.nl, 
T. 013 - 528 50 29

Mie Pieters
Laag Heukelomseweg 13, Heukelom
E. info@mie-pieters.nl, 
T. 013 - 533 13 13

Proeflokaal Bregje
Moergestelseweg 123 Moergestel
E. oisterwijk@proeflokaalbregje.nl, 
T. 013 - 737 01 82

Boerderijterras De Gerrithoeve
Kollenburgsebaan 11a, Oisterwijk
E. info@gerrithoeve.nl,  
T. 0411- 67 31 89

Meneer van Eijck
Rosepdreef 4, Oisterwijk
E. info@meneervaneijck.nl, 
T. 013 - 528 23 14

Boshuys Hermitage 
Posthoornseweg 5b, Oisterwijk 
E. info@boshuyshermitage.nl,  
T. 013 - 528 60 44

Streekcafé De Drie Vennen
Oirschotsebaan 6, Oisterwijk
E. info@kleinoisterwijk.nl, 
T. 013 - 528 50 29

 
De Zomeravondwandelingen worden georganiseerd door de Stichting Buitengebiedmanagement  
Oisterwijk met medewerking van IVN-gidsen. Fotografie: Rob Rokven.

DATA, ROUTES EN STARTLOCATIES ZOMER-
AVONDWANDELINGEN MEI T/M JULI 2019


