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TeVoet Jubileumroute 11 Kabbelend naar Spoordonk (NB)
Favoriete route van Agnes Leijen
Deze zeer afwisselende wandelroute, die voor een groot deel over onverharde paden gaat, begint aan
de rand van Moergestel direct bij de beek de Reusel. Deze loopt in het begin van de route nog
kaarsrecht door het landschap maar zodra u in natuurgebied de Oude Hondsberg bent gaat de Reusel
prachtig slingerend verder. Iets verderop doorkruis je de Oisterwijkse Bossen en Vennen en de
Kampina. Deze gebieden maken deel uit van Nationaal Landschap Het Groene Woud, het groene hart
tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. U treft hier bos, heide, vele vennen en beekdalen aan. Via de
Rosep en het schitterende Dal van de Beerze verlaat u de Kampina om vervolgens in Spoordonk uit te
komen.
Startpunt: Bushalte Moergestel, Herengoedstraat (bij kruising Herengoedstraat en Raadhuisstraat,
Moergestel)
Eindpunt: Bushalte Spoordonk, Bernadettestraat (bij Spoordonkseweg 119A)
Openbaar vervoer: Buslijn 141 van Tilburg naar Best en vv. Bushalte startpunt Moergestel,
Herengoedstraat. Bushalte eindpunt: Spoordonk, Bernadettestraat. Kijk voor de dienstregeling op
www.arriva.nl.
Lengte: 16 km, 90% onverhard.
Schoeisel: stevige en waterdichte schoenen zijn noodzakelijk omdat het drassig kan zijn langs de
beken.
Horeca: in Moergestel: Bij Wout en herberg De Veerkes. Onderweg: Boshuis Venkraai en Streekcafé
Klein Oisterwijk. En bij het eindpunt Spoordonkse Watermolen.

Routebeschrijving
Route (L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, gp=gele pijl, bp= blauwe pijl, wkp=wandelknooppunt)
Vanaf bushalte Moergestel, Herengoedstraat (1) met de rug naar de weg gekeerd het pad langs de
beek de Reusel volgen richting brug. Bij de brug het graspad RD vervolgen langs de Reusel (2). Na een
hoogspanningsmast het pad nog steeds langs de beek blijven volgen.
De beek dankt haar naam aan het dorp Reusel, waar de beek ontspringt. De Reusel is hier een
wat saaie rechtgetrokken beek. Verderop heeft de Reusel haar natuurlijke meanderende loop.
Na een metalen slagboom ga je R over een brug en stuw en meteen daarna L op het pad rechts van
de Reusel. Na een tijdje ga je door een metalen draaihek. Na een tweede metalen draaihek RD het
bos in. Op driesprong L en daarna een brug over. Bij wkp 20 R, daarna door houten hek. Even
verderop loopt u weer langs de Reusel. Houten brug over en pad volgen met aan weerszijde water
(Rietven). Op een gegeven moment ga je over een houten brug.
Het kan zijn dat u boomstammen in het Rietven ziet drijven. Hier houdt het Brabants
Landschap een oude conserveringswijze in ere, het zogenaamde ‘wateren’. Na twee jaar
wordt het hout een stuk harder en duurzamer.
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Iets verderop door houten hek. Op kruising van wegen schuin R richting wkp 46. Op de volgende
kruising, na paal met rode kop, RD. Aan het einde van het pad R op verharde weg. Houten brug over
de Reusel nemen en daarna 1e pad L, volg gp.
U bevindt zich in natuurgebied de Oude Hondsberg (3), een bos- en vennengebied, ingeklemd
tussen de bebouwde kom van Oisterwijk, Moergestel en Berkel-Enschot. Beeldbepalend voor
de Oude Hondsberg is de Reusel. Die slingert met enorme bochten door het bos en staat in
verbinding met het Rietven, het ven dat u zojuist passeerde. Het Rietven is daarom een
‘stroomdalven’, wat een zeldzaam type is.
Op een kruising met een breed pad RD en door een houten hek. Het pad slingert. Op driesprong R in
de richting van een houten paal met gele kop. Het pad slingert. Op kruising bij een wit hek RD. Vrij
snel op Y-splitsing L. U passeert een bordje met daarop ‘Oisterwijkse Bossen en Vennen'.
Vroeger werd in dit gebied turf gestoken, werk dat vieze handen opleverde. Nu zijn de vennen
een trekpleister voor libellen en watervogels.
Op T-splitsing R. Pad vervolgen met het water aan uw linkerhand. Aan het einde van het pad L en de
oever van het ven (Diaconieven) volgen. Op omgekeerde Y-splitsing, bij houten bankje, L aanhouden
en meteen bij de volgende Y-splitsing L, volg gp. Langs het ven blijven lopen. Op driesprong R, weg
van het ven. Op kruispunt RD, volg bp. Op driesprong, voor het ven en bij houten bankje, L, volg bp.
Op een kruispunt met een verhard pad RD. Even verderop een ruiterpad naar R negeren. Nog een
pad naar R negeren. Op kruising van diverse paden, bij wkp 62, R en volg bp. Daarna voor het ven
naar L. Pad geruime tijd langs het ven blijven volgen waarbij u alle zijpaden negeert. U loopt nu langs
het Kolkven (4).
De tientallen vennen die in dit natuurgebied liggen zijn ontstaan in de ijstijd. De wind sleet de
laagtes uit, waarna het zand tot grote hopen eromheen waaide. Dit is te zien aan de
langgerekte vorm en de omringende heuvels. Later vulden de kommen zich met regenwater.
Het Kolkven daarentegen is uitgeslepen door het kolkende water van een oude rivier. In dit
diepe ven zitten veel watervogels, zoals de fuut en de aalscholver.
Op driesprong L, volg gp. Vlak daarna op driesprong R, volg gp. Pad slingert door het bos, blijf de gp
volgen en de zijpaden negeren. Na een paal met gp een slootje oversteken (staat mogelijk droog) en
meteen daarna L op een smal pad. Aan het einde van het pad L op een verhard fietspad. Na 20 m, ter
hoogte van Boshuis Venkraai (H), R op een onverhard pad, volg de rode pijl. Iets verderop, op Ysplitsing R, volg gp. Op kruising RD, volg gp. Bij wkp 63 RD richting wkp 85. Langs een houten bankje.
Het pad loopt langs een waterpartij (Lammervennen) en gaat op een gegeven moment slingeren. Op
omgekeerde Y-splitsing R, volg gp. Het pad blijft slingeren. Pad naar R negeren, volg gp. Vrij snel
daarna op driesprong, bij wkp 85, L aanhouden. Het pad loopt langs de meanderende beek de Rosep
(5). Dit blijven volgen. Blijf de gp volgen tot kruising bij wkp 88. Hier ga je naar R richting wkp 3.
Bruggetje over en daarna naar L.
U bevindt zich op Landgoed ’t Lot.
Pad maakt scherpe bocht naar R, volg gp. Op T-splitsing, bij wkp 3, naar L op breed graspad langs
open veld. Blijf de gp volgen totdat u Natuurpoort Klein Oisterwijk met café (6)(H)betreedt. Over
houten brug en volg het pad aan de linkerzijde van de parkeerplaats richting verkeersweg. Bij de
verkeersweg R op het fietspad. Na ca. 600 m, op kruising, naar L op de Fransebaan (7). Ruim 500 m
verderop, bij wkp 84, een pad naar L negeren en vervolgens 1e pad R het bos in. Langs een houten
slagboom. Een (onduidelijk) pad naar L negeren. 1e pad naar L, volg gp. Op T-splitsing R, volg gp. Pad
naar L negeren en daarna op Y-splitsing L, volg gp. Op driesprong naar L. Het pad loopt langs een

TeVoet Jubileumroute 11 Kabbelend naar Spoordonk (NB)

Routebeschrijving

afrastering. U passeert een houten slagboom. Aan het einde van het pad, bij wkp 81 en voor
Beatrixhoeve, L op de verharde weg. 1e pad R, volg gp.

U betreedt Landgoed Rozep (8), vernoemd naar de beek de Rosep. Het bestaat uit gemengd
bos en cultuurland. Het is in particulier bezit.
Bij wkp 82 RD en meteen daarna op Y-splitsing R aanhouden. Na 300 m door een metalen klaphek. U
bent in natuurgebied de Kampina (9).
De Kampina is een natuurgebied met bos, (natte) heide, vele vennen en beekdalen. Het
beheer is erop gericht om de monotone dennenbossen langzaam maar zeker om te vormen
tot een veel gevarieerder leefgebied voor dieren, planten en paddenstoelen.
Pad maakt scherpe bocht naar L. Bij een verhoogd houten bankje maakt het pad een scherpe bocht
naar R. Aan je linkerhand ligt het Winkelsven. Op driesprong, bij wkp 9, R aanhouden. Het brede
graspad op de dijk volgen. Pad maakt haakse bocht naar L en vervolgens naar R. Nogmaals met een
scherpe bocht mee naar L en vervolgens RD op het pad parallel aan de verkeersweg. Na 20 m R en de
verkeersweg oversteken. Door een klaphek en meteen L. Het pad langs de rand van het natuurgebied
Dal van de Beerze (10) volgen. Op het einde L door een metalen hek. Op de verharde weg R. Na de
brug over de Beerze naar R en door een klaphek. Daarna meteen naar L: u loopt het natuurgebied
Dal van de Beerze weer in. Een klaphek aan uw linkerhand negeren. Tweemaal met de bocht mee
naar R.
Rechts meandert de Beerze door een uitgestrekte overstromingsvlakte. Een gebied dat
regelmatig onder water staat en daardoor veel vogels aantrekt.
Aan het einde van het pad L door klaphek. Het pad langs de Beerze volgen (11). Na ca. 500 m, na een
houten slagboom, R en over de brug. Na de brug, bij wkp 26, L. Het pad langs de Beerze volgen. Na
750 m een houten bruggetje over en het pad ver- volgen langs de beek richting de kerktoren van
Spoordonk. Bij wkp 50 de brug links laten liggen en het pad langs de beek vervolgen.
Aan uw linkerhand ziet u een vistrap. Een beekomleiding met veertien 'treden' die ervoor
zorgen dat vissen zoals de kopvoorn en stekelbaarzen tegen de stroming in terug kunnen
zwemmen naar hun geboortegrond en paaigebied. Hier zetten de vrouwtjes hun eitjes af. De
vispassage leidt de vissen langs de stuw iets verderop in de Beerze heen. De treden zorgen
ervoor dat vissen na elke ‘klim’ kunnen uitrusten zonder een heel eind af te drijven. De treden
zijn van basaltstenen gemaakt, waar waterplanten goed tussen kunnen groeien.
Aan het einde van het pad, na een houten slagboom, L over brug. Na nog een brug passeert u de
Spoordonkse Watermolen, nog steeds in gebruik als graanmolen en tevens als horecagelegenheid.
De verkeersweg gedurende 150 m RD vervolgen. U bent bij bushalte Spoordonk, Bernadettestraat,
het eindpunt van de wandeling (12).
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