
Meneer Van Eijck
wandeling 19 km
Deze wandeling duurt ongeveer 300 minuten

ROSEPDREEF 4 OISTERWIJK TEL 013 52 82 314

-Hier rechtsaf slaan.
-Dit pad geheel uitlopen.
-Aan het einde ziet u Hotel Restaurant Grand Café Meneer Van Eijck weer.

Wij hopen dat u een fijne wandeling heeft gehad!

START en FINISH
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Meneer Van Eijck wandeling 19 km
Hartelijk welkom bij Hotel Restaurant Grand Café Meneer Van Eijck.

Deze wandeling duurt ongeveer 300 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 verlaten de parkeerplaats richting de weg.
-Rechtsaf de asfaltweg op.
-Na 20 m. links het bospad in.
-Hier bij de splitsing meteen links aanhouden.
-Dit pad volgen tot een Y - kruising.
-Hier linksaf slaan.

-Op dit pad de groen/gele paaltjes van de knooppuntroute volgen.
-Aan het einde van dit pad ligt aan de linkerzijde het Klein Aderven.
-Voorbij dit ven lopen.
-Op kruising rechtsaf naar paaltje 65 gaan.
-Rechts ligt nu het Groot Aderven.

-Eerste pad rechts ingaan. Het ven ligt nu aan de rechterkant.
-Volg dit pad tot je bij paaltje 65 bent. Het Staalbergven ligt recht vooruit.
-Nu rechtsaf richting nummer 28.
-Bij knooppunt 28 links af in de richting van 5.
-Bij viersprong links af. Houdt het ven aan de linkerkant.

-Passeer rechts langs een hek. Houdt rugby veld aan de rechterkant.
-Volg het hoofdpad tot aan de asfaltweg.
-Einde pad rechts af de asfaltweg op.
-Bij splitsing links af Kievitsblekweg op.
-Met de bocht mee gaan naar links de Nemelaerweg op.

-Bij het eerste groen/gele paaltje links af het bospad in.
-Bospad uitlopen tot aan een slootje (er ligt een ven aan de rechterkant).
-Bij slootje over een brugje en dan rechts af.
-Na 50 meter klein paadje links in gaan. Volg de sloot.
-Aan het einde ligt de spoorlijn. Die steken we over op eigen risico!!

-Links afslaan en rechts over een stuw in de Essche Stroom.
-Na de stuw links af en meteen eerste pad rechts in gaan.
-Bij brugje rechtdoor gaan en volg de richting van paaltje 35.
-Pad volgen en bij verharde weg rechts af. (rechts ligt Kasteel Nemelaer).
-Pad heel lang rechtdoor vervolgen tot de spoorlijn.

-Spoorlijn oversteken bij de overgang en rechtdoor gaan. Hier is knooppunt 3.
-We lopen nu richting 2.
-Bij knooppunt 2 links af naar 1 gaan.
-Bij knooppunt 1 rechtdoor gaan naar 19.

-Bij kruispunt rechtdoor gaan, de Kampina in.
-Bij bordje “doodlopende weg”linksaf door klaphekje gaan.
-Volg de groen/gele paaltjes tot nummer 19.
-Van 19 rechtsaf naar 20.
-Bij knooppunt 20 linksaf in de richting van 54 (we gaan niet naar nr 54).

-Bij kruising eerste pad rechts. Negeer nu het groen/gele pijltje.
-Negeer het kleine bospad aan de linkerkant en loop door tot een Y splitsing.
-Bij Y splitsing links af.
-Eerste pad rechts af .
-Pad blijven volgen. We lopen om het Kogelvangersven. Dit is ongeveer 1 km.

-Negeer alle zijpaden totdat het pad van het ven afbuigt naar links.
-Links af met het pad meebuigen en verder rechtdoor.
-Op kruising met een bankje heel scherp rechts af.
-Eerste pad links afslaan en het volgende pad op T kruising weer links af.
-Op een viersprong rechts af gaan het rolstoelpad op.

-Bij splitsing rechts aanhouden tot aan de Zandbergvennen.
-Links af om het ven heenlopen.
-Bij markering rolstoelpad rechts af een klein paadje ingaan.
-Doorlopen tot je op een breed pad komt.
-Rechts af dit pad op gaan.

-Doorlopen tot een Y kruising.
-Hier links af gaan.
-Pad helemaal uitlopen tot een T splitsing.
-Hier rechts af gaan een verhard fietspad op.
-Bij knooppunt 56 rechtdoor gaan richting 31. (we gaan niet naar knooppunt 31)

-Bij Natuurmonumentenbordje KAMPINA scherp rechts af gaan.
-Hele pad volgen tot viersprong.
-Hier links af gaan tot knooppunt 55.
-Hier links af slaan.
-Einde pad rechts af gaan bij ruime viersprong met bankje.

-Na een hek en een wildrooster eerste pad links in gaan.
-Daarna weer het eerste pad links af over een wildrooster.
-We zijn nu langs het Belverven gelopen.
-Doorlopen tot knooppunt 48.
-Hier richting 5 gaan (we gaan niet naar knooppunt 5).

-We komen over een brugje over de Rosep.
-Einde pad door een hekje gaan en dan rechts af gaan.
-Hele pad uitlopen, dan haaks naar links meebuigen.
-We komen nu bij camping de Reebok. Hier gaan we rechts af de asfaltweg op.
-Eerste weg links in gaan naar de Duinenweg.

-De Scheibaan recht oversteken en we gaan daar het bospad in.
-Op ruime kruising links aanhouden.
-Het brede bospad volgen tot aan een grote viersprong met beukenbomen.
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