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We lopen van Boxtel naar natuurvriendhuis Morgenrood en de 2e dag van 

natuurvriendenhuis Morgenrood naar hert station in Oisterwijk.  

Op station Boxtel, waar we verzamelen voor de eerste wandeletappe, schijnt al een waterig 

zonnetje. Het is nog wel fris. Zodra iedereen gearriveerd is wandelen we achter Teun aan op 

naar de koffie met een heerlijke appelpunt of iets anders lekkers.  

We volgen een deel van het Brants Vennenpad een meerdaagse rondwandeling die door het 

NIVON is uitgezet en geel-rood gemarkeerd is.  

Na de koffie komen we al snel op de Kampina heide, een uitgestrekt natuurgebied van ruim 

1000 hectare met heide, dennenbossen en veel vennen.  We hebben het weer mee. De zon 

schijnt, het blijft wat fris maar heerlijk om buiten je boterham op te eten.  Alhoewel het gebied 

rijk is aan amfibieën heb ik er geen gezien. Een bijzonderheid is dat sinds 2016 er ook weer 

boomkikkers zijn gesignaleerd.  We passeren verschillende keren de Kleine Aa en zien hoe 

prachtig die meandert door het landschap. Ook zie we hier en daar al de inspanning van 

Staatsbosbeheer om de dennenbossen te vervangen door loofbossen. Jonge aanplant 

volop.  

Teun heeft een super mooi moment gekozen voor de pauze. Al zittend op een bankje, met 

een prachtig uitzicht op een ven, laten we ons, onze boterham goed smaken.  

We passeren nog twee andere beken de Beerze en de Rosep  

In Morgenrood genieten we van een lekker kopje koffie of thee en zetten we ons aan het 

bereiden van de maaltijd. Er is gezorgd voor een stevig maal met een lekker tomatensoep, 

Belgische Stoemp en hangop met slagroom en vruchten.  

Velen moeten nog even wennen aan de zomertijd die dit weekend ingegaan is en zoeken al 

vroeg hun bed op.  

De volgende ochtend, het weer is weer prachtig,  beginnen we, na de verplichte groepsfoto, 

vol goede moed, aan de tweede etappe die ons naar het station van Oisterwijk zal brengen.   

We hebben de Kampina verlaten en lopen het eerste deel door  de Oisterwijkse bossen en 

vennen. Dit gebied en de Kampina maken deel uit van "Het Groene Woud", een keten van 

grote natuurgebied in het midden van Brabant, ongeveer van Tilburg tot aan Schijndel.  Het 

gebied maakt deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000.  

De ontstaanswijze van de vennen is niet in alle gevallen geheel zeker, maar aangezien er in 

de directe omgeving zowel beekdalen liggen als stuifzandgebieden, neemt men vaak aan dat 

er zowel uitgestoven laagten als stroomdalvennen bij zijn. Merkwaardig is in ieder geval de 

aanzienlijke variatie tussen de vennen. 

 Zo passeren we het grote Goorven. Goor betekent moeras.  Het ven heeft een fraaie grillige 

oeverlijn. Hier en daar rijzen beboste zandheuvels steil uit het water op.  

Bijna op het einde genieten we van een drankje bij restaurant Groot Speyk. Het temperatuur 

is inmiddels zo aangenaam dat we lekker op het terras kunnen zitten.  

Na nog enkele km lopen arriveren we bij station Oisterwijk. Hier wordt afscheid genomen, 

worden Teun en de Ria’s bedankt voor hun organisatie en gaat ieder voldaan zijns weegs.  
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