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Meneer Van Eijck
wandeling 10 km
ROSEPDREEF 4 OISTERWIJK TEL 013 52 82 314

Deze wandeling duurt ongeveer 150 minuten

START en FINISH
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Meneer Van Eijck wandeling 10 km
Hartelijk welkom bij Hotel Restaurant Grand Café Meneer Van Eijck.

Deze wandeling duurt ongeveer 150 minuten.

Tijdens de wandeling maken we soms gebruik van de Knooppuntroute
Deze is te herkennen aan de groen gele bordjes.

We beginnen op de parkeerplaats aan de achterkant van
Hotel Restaurant Grand Café Meneer Van Eijck.
We staan met de rug naar Meneer Van Eijck en gaan hier rechts meteen het bospad in.

-Dit pad helemaal uitlopen.
-Rechts afslaan het fietspad op tot de Oirschotsebaan.
-Deze oversteken en linksaf het fietspad op gaan.
-Ongeveer 150 m lopen op dit fietspad en dan rechts het bospad in gaan.
-Volg de groen/gele knooppuntpaaltjes.
-Bij knooppunt 36 rechtdoor lopen naar 88.
-Eerste weg linksaf slaan.
-Bij eerstvolgende knooppuntpaaltje rechts af gaan tot nummer 88.
-Bij 88 over het bruggetje naar nummer 89.
-Over het bruggetje linksaf en meteen daarna rechtsaf.
-Bij T splitsing knooppunt 3 rechtsaf naar nummer 89.
-Pad rechtdoor volgen. Let op de groen/gele bordjes.

-Einde pad rechtsaf.
-Bij knooppunt 89 rechtsaf gaan naar 2.
-Brugje over de Rosep , bij knooppunt 2 rechtdoor gaan naar 1.
-Bij 1 rechtdoor gaan naar 19.
-Bij knooppunt 19 rechtsaf naar nummer 47.

-Bij groot bord “Oisterwijkse Vennen” de asfaltweg verlaten en linksaf gaan het bospad in.
-Bij splitsing geel/groene bordjes volgen. Rechtdoor lopen.
-Bij knooppunt 47 rechtsaf gaan naar nummer 62. Het Brandven ligt rechts.
-Bij bankje rechtdoor gaan.
-Asfalt weg oversteken.
-Pad volgen tot knooppunt 62. Het Kolkven ligt rechts.
-Bij knooppunt 62 links afslaan naar nr. 40.
-Volg het hoofdpad rechtdoor tot knooppunt 40.
-Bij driehoekssplitsing linksaf gaan , daarna eerste pad rechtsaf ingaan.
-Fietspad oversteken.

-Bij knooppunt 40 de route vervolgen naar 41.
(Bij knooppunt 40 kan je even rechtdoor lopen en het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bezoeken.
Daarna weer terug lopen naar knooppunt 40 en de route vervolgen).
-Bij knooppunt 41 ligt het Voorste Goorven.
-We steken over en vervolgen de route naar nummer 68.
-Bij bankje links afslaan.
-Pad alsmaar rechtdoor volgen. Blijf letten op de groen/gele bordjes.
-Aangekomen bij knooppunt 68 gaan we verder naar 69.
-Nu komen we langs het van Escherven.
-Bij 69 rechtdoor gaan naar nummer 6. Loop langs het water.
-Linksaf een fietspad op, oversteken bij Villa Couvert en de Vennelaan inlopen.
-Bij knooppunt 67 rechtsaf de Aderdreef in.

-Volg de route richting 71.
-Bij knooppunt 71 ga je linksaf naar 65. Links ligt het Staalbergven.
-Bij 65 rechtsaf naar nummer 34. Links ligt nu het Groot Aderven.
-Blijf langs het ven lopen.
-Aan het eind links afgaan, daarna na 30 m weer links afgaan. Hier is knooppunt 34.
-Rechtdoor lopen. Het Klein Aderven ligt nu rechts.
-Eerste pad rechts ingaan en dit pad helemaal uitlopen.

-Aan het einde ziet U Hotel Restaurant Grand Café Meneer Van Eijck weer.

Wij hopen dat u een fijne wandeling heeft gehad!

