
BELEEF NOORD-BRABANT! 
Geniet al wandelend van de natuur. Via 

het uitgebreide knooppuntennetwerk 
kom je op de mooiste plekjes. 
Het startpunt? Dat is de bus!

Wandelen doe je in Brabant. Startpunt? De bus!Wandelen doe je in Brabant. Startpunt? De bus!

KUNSTROUTE DORST 
(13,1 KM)
Groene Halte: Nassaulaan (Rijen)

Lopend door de uitgestrekte 
boswachterij Dorst sta je plotseling 
‘oog in oog’ met een merkwaardig 
bouwwerk. Je blijft kijken zonder 
precies te weten wáár je naar kijkt. 
In het bosgebied staan zogenaamde 
follies; architectonisch dwaze bou-
wwerken. Ondanks het schijnbaar 
onzinnige karakter hebben deze 
bouwwerken een relatie met de om-
ringende natuur.

Volg de groen-gele bewegwijzer-
ing richting Kunstroute Dorst. Blijf 
daarna de groene bordjes met de 
aanduiding ‘Kunstroute Dorst’ vol-
gen, totdat je weer uitkomt bij de 
aanlooproute naar de Groene Halte 
Nassaulaan.

DE BOLLEKENSROUTE
(9,3 KM (OF 7 KM))
Groene Halte: Kloosterstraat (Ulicoten)

De naam ‘Strumpt’, afkomstig uit 
1525, is afgeleid van ‘Stronckt’. Dit 
betekende strunsbos, strunkbos of 
struntbos, een bos van struikge-
was dat opgroeide uit afgeknotte, 
afgekapte bomen. Al lopend langs 
dit struikgewas, kom je de Ber-
narduskapel tegen, gelegen op 1,5 
km van de kerk van Ulicoten. Aan 
deze oase van rust is ook een rijke 
geschiedenis verbonden.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 63. Volg vanaf hier de 
knooppunten 67, 68, 51, 24, 64, 20, 
22, 62, richting 63. Je bent weer terug 
bij de aanlooproute naar de Groene 
Halte Kloosterstraat.
Route inkorten tot 7 km? Volg dan 
vanaf knooppunt 64 rechtdoor de 
route naar knooppunt 62.

WANDELROUTE  
REUTH-LOVEREN (9,9 KM)
Groene Halte: Sint Janstraat (Baarle-
Nassau)

Ontdek de visvijver in het bosrijke 
gebied Goordonk en gooi hier even 
je hengel uit (pasje verkrijgbaar bij 
VVV-kantoor). Vervolgens wandel 
je van de Reuth naar de Hoogstra-
tensebaan, in de volksmond ook wel 
Rooie weg genoemd. Dit omdat een 
eerste verharding van deze weg uit 
rood steenpuin bestond.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 54. Volg vanaf hier 
de knooppunten 65, 63, 44, 55, 68, 
41, 67, 43, 45, 46, 48, 47, 59, 79, 86, 
richting 54. Je bent weer terug bij de 
aanlooproute naar de Groene Halte 
Sint Janstraat. 

BLOTE VOETENPAD 
(4,2 KM (OF 10 KM))
Groene Halte: Ziekenhuis Lievensberg 
(Bergen op Zoom)

Schoenen en sokken uit! Ervaar 
op blote voeten de mooiste plekjes 
van Landgoed Lievensberg. Kleine 
steentjes gaan over in een knuppel-
pad van boomstammetjes. Daarna 
kruipt de modder tussen je tenen, 
maar wees gerust,  je voeten worden 
al snel weer verwend door zacht 
mos. Geniet vervolgens van het 
warme zand van de open vlakte die 
langzaam overgaat in een vochtig 
pad door het donkere bos…

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting het Blote Voetenpad. Volg 
daarna de bordjes met voetjes, 
totdat je weer uitkomt bij de aan-
looproute naar de Groene Halte 
Ziekenhuis Lievensberg.
Route verlengen tot 8,5 km? Volg dan 
vanaf knooppunt 37 de knooppunt-
en 69, 68, 40, 41, 46, 47, 55, 26, 25 en 
24. Volg daarna weer de bordjes met 
voetjes, totdat je weer uitkomt bij de 
aanlooproute naar de Groene Halte 
Ziekenhuis Lievensberg.

WANDELROUTE ABDIJ 
(6,7 KM)
Groene Halte: Postbaan (Ossendrecht)

Even de hoogteverschillen trotseren, 
maar als tegenprestatie trakteert de 
route je op een mooi zicht over de ven-
nen. En natuurlijk mag een blik op de 
sfeervolle abdij niet in deze wandel-
ing ontbreken. Daarnaast wandel je 
door het parkbos, dat in de jaren ’30 is 
aangelegd.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting knooppunt 24. Volg vanaf hier 
de knooppunten 23, 26, 27, 28, 38, 29, 
25 en 24. Je bent weer terug bij de aan-
looproute naar de Groene Halte Post-
baan.

NATUURPAD VISDONK 
(3,4 KM (OF 8,8 KM)
Groene Halte: Sterrebos (Roosendaal)

Ontdek en beleef! Klop eens aan bij 
een heus bijenhotel en ervaar hoe het 
is om een bossnuffel te zijn. Je kunt ook 
ontdekken hoe vleermuizen leven door 
te ‘kijken’ met je oren. Voel vervolgens 
hoe het is om als een specht te hak-
ken in de boom, of maak onderweg een 
natuurschilderij. Aan natuurweetjes en 
spelopdrachten geen gebrek tijdens 
deze wandeling.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting Natuurpad Visdonk. Blijf daar-
na de witte pijlen volgen, totdat je weer 
uitkomt bij de aanlooproute naar de 
Groene Halte Sterrebos.
Route verlengen tot 8,2 km? Volg 
dan vanaf Dennescheerdersdreef de 
knooppunten 93, 94, 96, 97, 98, 95, 92 en 
93. Volg daarna de witte pijlen, totdat je 
weer uitkomt bij de aanlooproute naar 
de Groene Halte Sterrebos.

WANDELROUTE PUTTE 
(14,8 KM)
Groene Halte: Julianastraat (Putte)

Bewonder de monumenten, kunst 
en cultuur die Woensdrecht rijk is, 
de gezellige kernen en de natuurrijke 
omgeving op de Brabantse Wal. Di-
verse bezienswaardigheden hebben 
hun eigen verhaal, waardoor je tijdens 
deze wandeling meer leert over de 
historie en cultuur van de gemeente  
Woensdrecht.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting knooppunt 90. Volg vanaf 
hier de knooppunten 93, 60, 62, 80, 
98, 99, 9, 97, 81, 49, 48, 97, 9,  96, 91, 
richting 90. Je bent weer terug bij de 
aanlooproute naar de Groene Halte  
Julianastraat.

FELLENOORD (9,9 KM)
Groene Halte: Beethovenlaan (Drunen)

Struin heerlijk door de duinen van  
Nationaal Park de Loonse en Drunense 
Duinen. In het open stuifzandgebied 
zijn geen paden, er mag overal gelo-
pen worden. Verdwaal alleen niet door 
het verraderlijke stuifzand... Buiten dit 
zandig gebied is de natuur kwets-
baarder en moet je op de paden blijven.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting knooppunt 42. Volg vanaf hier 
de knooppunten 41, 36, 35, 33 richting 
wandelroute Fellenoord. Volg daarna 
de gele pijlen, totdat je weer uitkomt 
bij het begin. Volg vanaf hier de knoop-
punten 33, 35, 36, 41 en 42 weer terug 
naar de Groene Halte Beethovenlaan.

DE IJZEREN MAN 
(16,7 KM (OF 6 OF 10 KM))
Groene Halte: Snippenlaan (Vught) en 
Helvoirt Busstation (Helvoirt)

Geniet van de bosrijke omgeving en 
laat je langs het strandbad de IJzeren 
Man leiden. Het bosmeer staat bekend 
om het heldere en zuivere water. Het 

strandbad heeft een zandstrand, terras 
met uitkijk over de plas en een speel-
tuin (entreeprijs in zomerseizoen).
Vanaf halte Snippenlaan:
Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 37. Volg vanaf hier de 
knooppunten 33, 44, 35, 36, 34, 58, 59, 
63, 61, 20, 67, 66, 7, 81, 82, 25, 26, 28, 29, 
19, 18, richting 37. Je bent weer terug bij 
de aanlooproute naar de Groene Halte 
Snippenlaan.
Route inkorten tot  6 km? Volg dan 
vanaf knooppunt 59 de aanlooproute 
naar de Groene Halte Helvoirt Bussta-
tion.

Vanaf Helvoirt Busstation:
Volg de groen-gele bewegwijzering tot 
knooppunt 59. Volg vanaf dit punt de 
punten 63, 61, 20, 67, 66, 7, 81, 82, 25, 
26, 28, 29, 19, 18, 37, 33, 44, 35, 36, 34, 
58, richting 59. Je bent weer terug bij 
de aanlooproute naar de Groene Halte 
Helvoirt Busstation.
Route inkorten tot  10 km? Volg dan 
vanaf knooppunt 37 de aanlooproute 
naar de Groene Halte Snippenlaan.

HOG- EN LEGHEI (11,1 KM)
Groene Halte: Café Boszicht (Schaijk)

Schaijk is een groene gemeente. Je 
vindt er diverse grote bos- en heide-
gebieden die een bijna aaneengesloten 
geheel vormen; de Schaijkse Heide, 
Gaalse Hede, Reekse Heide, Steenber-
gen en de Trentse Bossen. Ontdek dit 
natuurschoon!

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting knooppunt 20. Volg vanaf hier 
de knooppunten 16, 93, 2, 32, 31, 17, 16, 
20, richting 18. Je bent weer terug bij 
de aanlooproute naar de Groene Halte 
Café Boszicht.

MENZEL (7,4 KM)
Groene Halte: Udenseweg (Nistelrode)

De Maashorst. Oeroud. Je vindt hier 
heidevelden, weiden en bossen, 
hoogteverschillen en open vlakten, wa-
terpartijen en beekjes. Het waren de 
bewoners die het gebied in de loop van 
vele eeuwen vorm gaven.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 6. Volg vanaf hier de 
knooppunten 7, 8, 50, 51, 52, 54, 60, 9, 
7, richting 6. Je bent weer terug bij de 
aanlooproute naar de Groene Halte 
Udenseweg.

OMMETJE WIJBOSCH- 
SCHIJNDEL (6,6 KM)
Groene Halte: Galvaniweg (Schijndel)

Het Wijboschbroek kent enkele bij-
zondere broedvogels die elders in 
Brabant en heel Nederland nauwelijks 
voorkomen. De tocht door het door 
Staatsbosbeheer onderhouden elzen-
broekbos voert je over mooie laarzen-
paden. Onderweg is de oude dijk uit de 
zeventiende en achttiende eeuw nog 
goed herkenbaar.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting Ommetje Wijbosch-Schijndel. 
Blijf daarna de witte pijlen volgen, tot-
dat je weer uitkomt bij de aanlooproute 
naar de Groene Halte Galvaniweg.

BOSCH- EN DUINROUTE 
(10,6 KM)
Groene Halte: Kerkstraat (Loon op Zand)

Deze afwisselende tocht leidt je door 
verschillende landschappen. Wel-
iswaar is de start zwaar omdat je je 
een weg moet banen door het open 
stuifzand, maar de beloning is een 
mooie kijk op de open vlakte met een 
mozaïek van zand en begroeiing.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 24. Volg vanaf hier de 
knooppunten 20, 19, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 30, 29, 28, 27, 18, 23, 22, 
24, 19, 20 en 98. Je bent weer terug 
bij de aanlooproute naar de Groene 
Halte Kerkstraat.

KERKEINDSCHE 
HEIDE ROUTE 
(19,9 KM (OF 14,6 KM))
Groene Halte: Raadhuisstraat 
(Moergestel)

Al wandelend passeer je De Zelt. Deze 
buurtschap typeert zich door een 
aantal karakteristieke boerderijen. 

Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 79. Volg vanaf hier de 
knooppunten 76, 77, 39, 37, 36, 35, 
32, 9, 4, 7, 8, 5, 6, 92, 91, 98, 90, 36, 37, 
39, 77, 76, en 79. Je bent weer terug 
bij de aanlooproute naar de Groene 
Halte Raadhuisstraat.
Inkorten tot 11,5 km? Ga dan direct 
van knooppunt 7 naar 90. 

SMOKKELAARSROUTE 
(22,1 KM)
Groene Halte: Wittendijk (Goirle)

In de Reformatietijd was dit 
grensgebied (België-Nederland) van 
grote betekenis. Later werd deze 
streek bekend als smokkelgebied 
van bo-ter, tabak en vee. Werp 
onderweg (bij knooppunt 62) eens 
een blik op het in België staande 
‘Withuis’ met haar muurankers uit 
1657!

Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 31. Volg vanaf dit 
punt de knooppunten 30, 60, 10, 61, 
62, 9, 64, 63, 64, 9, 62, 61, 51, 52, 40, 
42, 53, 52, 51, 55, 56, 60, 30 en 31. Je 
bent weer terug bij de aanlooproute 
naar de Groene Halte Wittendijk.

MEER INFORMATIE: 
www.routesinbrabant.nl/
go/groene_haltes 
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SUGGESTIES?
De routes, de bewegwijzering en de folder 
zijn met de uiterste zorg samengesteld. 

Toch kan het zijn dat je opmerkingen of 
verbetersuggesties over de bewegwijzering, 
paden of routefolder hebt. Je kan deze 

kenbaar maken via het meldpunt op  
www.routesinbrabant.nl. Dit wordt zeer op 
prijs gesteld.

Routebureau Brabant bevordert een tevreden 
en toegankelijk gebruik van recreatieve routes 
in Noord-Brabant voor bewoners, dagtoeristen 

en verblijfstoeristen. Dit komt tot stand door 
kennisdeling, kwaliteitsbewaking, productinnovatie 

en promotie. Ze werkt samen met én voor 
stakeholders die een bijdrage wensen te leveren 

aan het Brabantse routeproduct. De eindgebruiker 
staat in alle activiteiten centraal.

DE KONINGSHOEVEN  
(5,6 KM)
Groene Halte: Trappistenklooster Konings-
hoeven (Berkel-Enschot)

Ontdek het enige trappistenklooster 
van Nederland dat het trappistenbier 
La Trappe brouwt! In de monastieke 
kloosterwinkel is niet alleen trap-
pistenbier te koop, maar ook trap-
pisten- en bierkaas, zelf gebakken 
brood, koekjes en jam. De route loopt 
ook langs de Kerkeindsche Heide en 
het Wilhelminakanaal.

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting de route De Koningshoeven. 
Blijf daarna de oranje routebordjes met 
witte pijl volgen, totdat je weer uitkomt 
bij de aanlooproute naar de Groene 
Halte Trappistenklooster Koningsho-
even.

REESHOFROUTE (14,5 KM)
Groene Halte: Station Reeshof (Tilburg)

Geniet van de diverse natuur-
parken in Tilburg, zoals Heidepark  
Vredelust en Kaaistoep. Laat je vervol-
gens leiden langs het Bels lijntje; het  
Nederlandse deel van spoorlijn 29 tus-
sen Tilburg en Turnhout.  

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting knooppunt 61. Volg vanaf dit 
punt de knooppunten 60, 72, 64, 71, 
90, 94, 92, 65, 66, richting 61. Je bent 
weer terug bij de aanlooproute naar de 
Groene Halte Station Reeshof.

HARTROUTE 
(18 KM (OF 8 OF 10 KM))
Groene Halte: Station NS (Oisterwijk) en 
Raadhuisstraat (Moergestel)

Dwaal door de bossen, heidevelden 
en vennetjes en luister naar de kab-

belende beekjes in het afwisselende 
landschap van de natuurgebieden 
Kampina en Oisterwijkse Bossen en 
Vennen. Deze gebieden maken onder-
deel uit van 7500 hectare aaneenges-
loten natuur in Nationaal Landschap 
het Groene Woud.

Vanaf halte NS station: 
Volg de groen-gele bewegwijzering tot 
knooppunt 25. Volg vanaf dit punt de 
knooppunten 9, 8, 27, 43, 44, 45, 46, 50, 
13, 20, 17, 79, 78, 15, 14, 12, 98, 57, 58, 
59, 35, 55, 26, 23, 24, richting 25. Je bent 
weer terug bij de aanlooproute naar de 
Groene Halte NS Station. 
Route inkorten tot  8 km? Volg dan 
vanaf knooppunt 78 de aanlooproute 
naar de Groene Halte Raadhuisstraat.

Vanaf halte Raadhuisstraat: 
Volg de groen-gele bewegwijzering 
tot knooppunt 78. Volg vanaf hier de 
knooppunten 15, 14, 12, 98, 57, 58, 59, 
35, 55, 26, 23, 24, 25, 9, 8, 27, 43, 44, 45, 
46, 50, 13, 20, 17, 79, richting 78. Je bent 
weer terug bij de aanlooproute naar de 
Groene Halte Raadhuisstraat.
Route inkorten tot  10 km? Volg dan 
vanaf knooppunt 25 de aanlooproute 
naar de Groene Halte NS Station.  

ROESTELBERGROUTE 
(9,9 KM)
Groene Halte: Loon op Zand Busstation 
(Loon op Zand)

Struin heerlijk door het ‘levende’ stuif-
zand van de duinen van Nationaal 
Park de Loonse en Drunense Dui-
nen. Levend stuifzand is zeldzaam in  
Nederland en daarmee ook de planten 
en dieren die er leven. 

Volg de groen-gele bewegwijzering 
richting knooppunt 17. Volg vanaf hier 
het knooppunt 89 richting Roestel-
bergroute. Volg daarna de gele pijlen, 
totdat je weer uitkomt bij het begin. 
Volg de knooppunten 89 en 17 weer 
terug naar de Groene Halte Loon  
op Zand Busstation.

Wandelen doe je in Brabant. Startpunt? De bus!
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Ontdek bekend en onbekend Noord-Brabant 
met haar prachtige natuur! Geniet van het 
uitzicht over de vele vennen en wandel in de 
nazomer door de paarse heidevelden. Zwerf 
langs slingerende beken en loop door kleurrijke 
graslanden. Of dwaal rond in misschien wel het 
mooiste bos van Brabant waardoor de hectiek 
van de stad al snel ver weg lijkt…

JOUW WANDELING START IN DE BUS!
Noord-Brabant kent een wandelknooppuntennetwerk van maar liefst 6100 
kilometer. Door van het ene knooppunt naar het volgende te lopen, creëer 
je je eigen wandelroute. Een aantal van die knooppunten is uitstekend 
bereikbaar met de bus. Je stapt dan uit bij één van de Groene Haltes. Dit zijn 
bushaltes die aan een bewegwijzerde wandelroute liggen, waardoor je direct 
met de wandeling kan starten. 

GROENE HALTES IN NOORD-BRABANT
In deze folder zijn de Groene Haltes en de 
bijbehorende natuurwandelingen in Noord-Brabant 
op een rijtje gezet. Aan de hand van het overzicht 
bepaal je eenvoudig waar je wilt wandelen, welke 
bus je kan nemen en bij welke Groene Halte je 
daarvoor uitstapt.

BIJ DE GROENE HALTE… EN DAN?
Zodra je uitgestapt bent bij de Groene Halte van 
jouw keuze,  volg je de groen-gele knooppunten-
bewegwijzering. Mogelijk ligt een halte niet direct 

aan een knooppunt van de wandelroute 
die wij voor je hebben geselecteerd. 
De groen-gele bewegwijzering leidt je 
dan naar dit knooppunt. Geniet  
vervolgens al wandelend van 
de Brabantse natuur totdat 
je weer uitkomt bij dezelfde 

of een andere Groene Halte. De bus 
brengt je vanaf dit punt weer naar huis. 

TIP! Download de InBrabant 
app en/of de Brabant 

OV app voor een overzicht van de Groene 
Haltes en de wandelroutes. Met de  
Brabant OV app blijf je bovendien 
ook op de hoogte van o.a. de actuele  
vertrektijden van de bus.

Wandelen doe je in Brabant. Startpunt? De bus!
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WANDELING*
De Koningshoeven

Reeshofroute

Hartroute

Roestelbergroute

Kunstroute Dorst

De Bollekensroute

Wandelroute Reuth-Loveren

Blote Voetenpad

Wandelroute Abdij

Natuurpad Visdonk

Wandelroute Putte

Fellenoord

De IJzeren Man

Hog- en Leghei

Menzel

Ommetje Wijbosch-Schijndel

Bosch- en Duinroute

Kerkeindsche Heide Route

Smokkelaarsroute
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BUSLIJN
141 (Tilburg - Moergestel - Best)

3 en 4 (Elisabeth Ziekenhuis - CS - Reeshof)

140 (Tilburg - Oisterwijk - ‘s-Hertogenbosch)

141  (Tilburg - Moergestel - Best) en 289 (Hilvarenbeek - Moergestel - Oisterwijk)

136, 300, 302 (’s-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg) en 205 (Dongen - Loon op Zand - Oisterwijk)

131 (Breda - Rijen - Tilburg) en 197 (Rijen - Molenschot - Dorst - Oosterhout)

132 (‘via Ullicoten’) (Tilburg - Baarle Nassau - Breda)

132 (‘via Ullicoten’) (Tilburg - Baarle Nassau - Breda)

22 (Station NS – Ziekenhuis)

104 (Bergen op Zoom - Huijbergen - Roosendaal) en 105 (Bergen op Zoom - Putte)

1 (Tolberg - Kortendijk) en 3 (Kortendijk - Kroeven)

105 (Bergen op Zoom - Putte)

136 (’s-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg)

140 (Tilburg - Oisterwijk - ‘s-Hertogenbosch)

140 (Tilburg - Oisterwijk - ‘s-Hertogenbosch) en 239 (Udenhout - Helvoirt - ’s-Hertogenbosch)

90 (’s-Hertogenbosch – Grave)

157 (Eindhoven - Oss)

159 (Veghel - Schijndel - Sint-Michielsgestel - ’s-Hertogenbosch), 160 (Uden -  Veghel - Schijndel - ’s-Hertogenbosch)

136 (’s-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg) en 205 (Dongen - Loon op Zand - Oisterwijk)

141  (Tilburg - Moergestel - Best) en 289 (Hilvarenbeek - Moergestel - Oisterwijk)

11 (Goirle - Stappegoor - CS Tilburg)

GROENE HALTE(S)
Trappistenklooster Konings-

hoeven, Berkel-Enschot

Station Reeshof, Tilburg

NS station, Oisterwijk

Raadhuisstraat, Moergestel

Busstation, Loon op Zand

Nassaulaan, Rijen

Kloosterstraat, Ulicoten

Sint Janstraat, Baarle Nassau

Ziekenhuis Lievensberg, 

Bergen op Zoom

Postbaan, Ossendrecht

Sterrebos, Roosendaal

Julianastraat, Putte

Beethovenlaan, Drunen

Snippenlaan, Vught

Busstation, Helvoirt

Café Boszicht, Schaijk

Udenseweg, Nistelrode

Galvaniweg, Schijndel

Kerkstraat, Loon op Zand

Raadhuisstraat, Moergestel

Wittendijk, Goirle

LENGTE 
WANDELING
5,6 km

14,5 km

18 (of 8) km

18 (of 10) km

9,9 km

13,1 km

9,3 (of 7) km

9,9 km

4,2 (of 10) km

6,7 km

3,4 (of 8,8) km

14,8 km

9,9 km

16,7 (of 6) km

16,7 (of 10) km

11,1 km

7,4 km

6,6 km

10,6 km

19,9 (of 14,6) km

22,1 km

* Niet geschikt voor mindervaliden.
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