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Dag 1  Boxtel - Nivon Natuurvriendenhuis Morgenrood,  
17,9 km 
Je begint op het station van Boxtel. Na een kort stukje over een industrieterrein kom je al gauw in 
de groene natuur. Via het prachtige, oude Kerkpad en nadat je de beek de Beerze hebt verlaten, 
kom je op de uitgestrekte goudgele heidevelden van de Kampina. Zodra je het van Tienhovenmonu-
ment bent gepasseerd zie je de eerste vennen al verschijnen. Deze volgen je tot je uiteindelijk bij 

de achter-ingang van de camping van Natuurvriendenhuis Morgenrood  arriveert. 
 
 

Dag 2  Nivon Natuurvriendenhuis Morgenrood - Tilburg,  
17,4 km 
We verlaten natuurvriendenhuis Morgenrood. Het grootste deel van de route voert je vandaag door 
de prachtige bossen en langs even prachtige vennen van Oisterwijk. Na een uurtje kom je bij het 
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten Groot Speijck. We vervolgen het pad door de bossen, we 
kruisen het Rietven over een smalle dijk, volgen een tijdje het riviertje de Reusel. Als de bossen 
ophouden, loopt de route verder via een open landschap, natuurgebied Moerenburg, dat ons uitein-
delijk bij de grens van Tilburg brengt. Hier wacht nog een interessante stadswandeling. 
 

Morgenrood 
Natuurvriendenhuis en (natuur)kampeerterrein 
Het gastvrije natuurvriendenhuis Morgenrood ligt op een bosterrein dat behoort tot beschermd Europees Na-
tura 2000 gebied. Het groene complex van 5 ha  ligt in het buitengebied van Oisterwijk (N.Br.) en  verbindt 
de Kampina, (bos, heide en beekdalen)  met het vennen en bosgebied. Het bosterrein rondom het huis Mor-
genrood (85 bedden) is voor een deel (natuur)kampeerterrein. Aan de rand staat het vakantiehuis Klein Mor-
genrood, (10 bedden). Er is een kampvuurplaats, een speeltuin op het binnenterrein, een voetbalveld en er 
zijn genoeg takken om hutten van te bouwen. Bij de receptie van  Morgenrood zijn fietsen te huur. De gehele 
bedrijfsvoering is al 80 jaar in handen van vrijwilligers, hetgeen een informele en ontspannen sfeer geeft. In 
en rondom Oisterwijk, de parel in het Groene Woud tussen ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg komt men 
tot rust en zijn er ontelbare mogelijkheden tot elke vorm van een ontspannen verblijf. 
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Routebeschrijvingen 
 
Dag 1:  Station Boxtel – Nivon Natuurvriendenhuis Morgenrood 
(kaarten W1, W2, W3) 
←  

 

Kaart W1. 
 
→ Station Boxtel – Brug over de Beerze 
U verlaat het station aan de achterzijde via de trappen. Na slagboom de Van Salmstraat oversteken, Kruis-
broeksestraat. Op kruising rechtdoor. Op volgende kruising rechtsaf. Op kruising linksaf, Mijlstraat. Eerste 
pad rechtsaf, Scheepdonkseweg. Langs slagboom. Op kruising rechtdoor (8). U steekt de Beerze over. Op 
kruising bij St Annakapel gaat u rechtdoor, Roond (17). Geerlingsdijk (rechts) negeren. Na huisnummer 6 
linksaf, Bosrand. Eerste weg rechtsaf (10), Kerkpad. Einde pad linksaf (11). Kort daarop bereikt u via klap-
hekje de Kampina. Na klaphekje volgt u het pad naar rechts. Zijpaden negeren. Einde Kerkpad linksaf en 
meteen op de kruising rechtdoor (16). (De NS-wandeling Kampina gaat hier rechtsaf). U gaat door een klap-
hekje, breed bospad. Op kruising rechtdoor. Einde pad linksaf. U blijft het pad langs de Beerze volgen. U 
komt door een klaphekje, gaat rechtsaf en via de brug de Beerze over. 
 

← Brug over de Beerze – station Boxtel 
Brug over de Beerze over en meteen linksaf (22). Na klaphekje blijft u het bospad langs de Beerze volgen. 
Voor het bordje ‘rustgebied voor dieren’ gaat u rechtsaf, breed bospad. Op kruising rechtdoor, u gaat door 
een klaphekje. Op kruising (16) rechtdoor en meteen schuin rechts, Kerkpad. Dit pad blijven volgen tot klap-
hek, zijpaden negeren. Door klaphek. Bij (11) gaat u rechtsaf. Einde pad linksaf (10), asfaltweg. Einde weg 
rechtsaf, Roond. Geerlingsdijk (links) negeren. Op kruising bij St Annakapel rechtdoor (17), Scheepdonkse-
weg. U steekt de Beerze over. Op kruising (8) rechtdoor. Voorbij slagboom, einde weg linksaf, Mijlstraat. Op 
kruising rechtsaf. Op eerste kruising linksaf, Kruisbroeksestraat. Op volgende kruising rechtdoor. Van 

Salmstraat oversteken en via trappen naar het station. 
 
 

Kijkpunten 
 
1. Kapel Heilige Anna 
Uit dankbaarheid dat de parochianen nagenoeg ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog waren gekomen 
werd als blijvende herinnering de St. Annakapel gebouwd. Op 26 juli, de feestdag van Moeder Anna, is er in 
de kapel een Eucharistieviering 

 
2. Kerkpad 
Temidden van haaks op elkaar staande ontsluitingswegen tref je het door het bos slingerende kerkepad aan, 
aangeduid met een heus straatnaambord. Waarschijnlijk is dit een oud pad, van vóór de ontginning van de 
Kampina, dat liep van Balsvoort via de Roond naar Boxtel 

 
3. Vistrap, de Beerze 
Een vistrap zorgt er voor dat vissen in een riviertje buiten een aangelegde dam om stroomopwaarts kunnen 
zwemmen. Omdat het waterniveau aan beide zijden van de dam niet gelijk is, wordt er een ‘trap’ van ‘bak-
ken’ gemaakt. Een zalm of forel kan dan steeds in zo’n hogere bak springen. 
 
. 
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Kaart W2. 
 
→ Brug over de Beerze – Van Tienhovenmonument 
Pad langs Heiloop volgen. Voor hek linksaf, brug over. Meteen rechtsaf (80). Einde pad rechtsaf, asfaltweg 
(Banisveld). Over veerooster. Deze weg blijven volgen tot uitkijkpunt Frans Kapteijns. Het pad wordt hier 
onverhard. Bij (57) rechtsaf. Over veerooster, bij (24) rechtdoor. (Van links komt het Pelgrimspad). Langs 
sluisje, Heiloop oversteken. Zijpaden negeren. Beerze oversteken. Door een klaphek en op splitsing houdt u 
rechts aan.(70), Balsvoort. U passeert de muren van de voormalige hoeve Balsvoort. Op splitsing links aan-
houden. Na een hek rechtdoor. Einde pad rechtsaf (31). Meteen op de splitsing links aanhouden, breed zand-
pad over de heide volgen. Zijpaden negeren. Smal zijpad links over heuvel bij Brandven volgen en meteen 
rechts naar beneden, pad over de heide vervolgen. Op kruising met breed zandpad rechtdoor. (Het Pel-
grimspad gaat hier linksaf). Op de volgende kruising gaat u rechtsaf. Bij twee solitaire beuken *) bocht naar 
links volgen. Op splitsing links aanhouden. (Van rechts komt de NS-wandeling Kampina er bij.) Bij het eerste 
brede pad linksaf en aan het einde van het pad links aanhouden. Zijpaden links negeren en op splitsing links 
aanhouden. U passeert het Van Tienhovenmonument 

 
← Van Tienhovenmonument – Brug over de Beerze 
Bij Van Tienhovenmonument dalend pad vervolgen en op splitsing rechts aanhouden. Zijpaden rechts negeren. 
In de bocht naar links houdt u rechts aan. Einde pad rechtsaf. Zijpaden negeren. Op splitsing rechts aanhou-
den, pad over de heide volgen. (Van links komt de NS-wandeling Kampina). Bij twee solitaire beuken *) gaat 
u rechtsaf. Op kruising linksaf. Op kruising met breed zandpad gaat u rechtdoor. (Hier sluit het Pelgrimspad 
aan). Via heuvel bij Brandven pad over de heide vervolgen, zijpaden negeren. Bij (31) linksaf, breed bospad. 
U gaat door een hek. Bocht naar rechts volgen en zijpad links negeren. U passeert de muren van de voormalige 
hoeve Balsvoort. Bij (70) linksaf, dijk op. Door klaphekje. Beerze oversteken en op splitsing links aanhouden. 
Zijpad links negeren. Langs sluisje, Heiloop oversteken. Bij (24) rechtdoor. (Het Pelgrimspad gaat hier 
rechtsaf). Over veerooster. Einde pad, vóór veerooster, linksaf (57). Pad (Banisveld) wordt bij uitkijkpunt 
Frans Kapteijns asfaltweg. Over wildrooster. Na 50 m linksaf, smal pad langs sloot volgen. Bij (80) linksaf, 
brug over (Heiloop). Meteen rechtsaf, bospad. U komt uit bij de brug over de Beerze.  

.  
 

Kijkpunten 
 
1.  Balsvoort, Oorlogsmonument 
Balsvoort is een nederzetting die al sinds 1312 in de bronnen bekend is. Sindsdien breidde dit gehucht zich 
langzaam uit tot een drietal grote hoeves met bijgebouwen. De laatste boerderij werd afgebroken in 1986. 
In de Tweede Wereldoorlog werden in een speciaal gemaakte schuilplaats en schuur bij deze boerderij door 
de familie Schut onderduikers opgevangen zoals onder andere de Oisterwijkse Burgemeester Verwiel. In de 
boerderij zijn tijdelijk door het verzet zeven Duitsers vastgehouden. Toen de bezetter door een noodlottig 
misverstand dit allemaal ontdekte is men de boerderij binnengevallen. De broers Hein en Bernard Schut, en 
een vriend Gijs Schellen zijn als vergelding om het leven gebracht. Een in een boom gekerfde tekst bij het 
Klein-Aderven herinnert hieraan. 
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Kaart W3. 
 
→ Van Tienhovenmonument - Natuurvriendenhuis Morgenrood 
Na het Van Tienhovenmonument met de bocht naar rechts. Op splitsing links aanhouden. Op kruising recht-
door. Op driesprong met bankje links aanhouden. Voor Kogelvangersven met de bocht naar rechts. Zijpaden 
van rechts negeren. U passeert een zandverstuiving aan rechterhand. Op splitsing rechts aanhouden, links is 
een uitkijkpunt. Zijpaden rechts negeren. Einde pad rechtsaf (21). Bij (20) rechtdoor, bij (19) linksaf. Bij 
Palingven zijpad links negeren. Na klaphek rechtsaf, op kruising linksaf. Pad rechts negeren en meteen over 
wildrooster rechtsaf. Op splitsing links aanhouden (Hier sluit het Pelgrimspad aan). Twee keer op splitsing 
zandpaden rechts aanhouden. Volgende splitsing rechtsaf, bospad. (Het Pelgrimspad gaat hier linksaf). Eerste 
pad rechtsaf, bospad. Einde bospad rechtsaf. Met bocht naar links, bankje Belversven aan rechterhand. Eerste 
bospad links (48). Bruggetje oversteken, Rosep. Door klaphek rechtdoor, einde pad rechtsaf. Na 30 m linksaf 
door hek, terrein Morgenrood. Na hek rechtdoor. Einde pad schuin rechtdoor, speeltuin en gebouw Morgen-
rood aan linkerhand. 

 
← Natuurvriendenhuis Morgenrood - Van Tienhovenmonument 
Op terrein Morgenrood rechtdoor, gebouw Morgenrood aan rechterhand. In bocht naar rechts linksaf. Via het 
hek het terrein van Morgenrood verlaten. Na hek rechtsaf en na 30 m linksaf. Na 50 m het pad schuin naar 
links volgen. Op kruising rechtdoor door klaphek. Bruggetje oversteken, Rosep. Eind bospad rechts (48). Voor 
Belversven rechts aanhouden. Na het ven eerste bospad links. Einde bospad linksaf. Eerste pad naar links, 
zandpad. (Hier sluit het Pelgrimspad aan). Op splitsing links aanhouden. Bij bankje rechtdoor. Zijpad rechts 
negeren. Bij bankje rechtdoor. Op splitsing rechts aanhouden. (Het Pelgrimspad gaat hier linksaf). Einde pad 
linksaf over veerooster. Zijpad links negeren. Op kruising met bankje rechtsaf. Linksaf door klaphek. Na 
klaphek linkerpad, ven aan linkerhand. Bij bordje Palingven zijpad rechts negeren. Einde bospad rechtsaf 
(19). Bij (20) rechtdoor. Bij (21) linksaf. Zijpaden links negeren. Aan rechterhand passeert u een uitkijkpunt. 
Zijpaden negeren. Met bocht naar rechts langs zandverstuiving, Kogelvangersven aan rechterhand. Op split-
sing rechts aanhouden. Met bocht naar links, rechts is doorkijkje naar Kogelvangersven. Op driesprong met 
bankje rechts aanhouden. Op kruising rechtdoor. Op splitsing rechts aanhouden. Met de bocht naar links bij 
Zandbergsvennen. U passeert  het Van Tienhovenmonument. 

 
 

Kijkpunten 
 

1. van Tienhoven Monument 
Pieter van Tienhoven heeft zich als mede-oprichter en voorzitter van Natuurmonumenten zeer ingespannen 
voor het behoud van de Kampina, het behoud van meanderende beken, en voor de natuurbescherming in het 
algemeen. Zijn as is uitgestrooid op de Kampina op de door hem zorgvuldig uitgekozen plek waar ook zijn uit 
zwerfkeien uit Ootmarsum en Havelte samengestelde gedenksteen is opgericht….’het mooiste plekje van 
Nederland’ aldus van Tienhoven. 
 
uitzichtpunt nabij Kogelvangersven 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Tienhoven
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Dag 2 : Nivon-Natuurvriendenhuis Morgenrood – Station Tilburg 
(kaarten W4, W5, W6) 

 
Kaart W4 
 
→ Natuurvriendenhuis Morgenrood - Natuurpoort Groot Speijck 
Vanaf Morgenrood rechtsaf, klinkerweg. Bij (29) linksaf, asfaltpad. Bij (11) rechtsaf, breed bospad. Bij split-
sing links aanhouden. Op kruising rechtdoor. Zijpaden rechts negeren. Op splitsing rechts aanhouden. Bij (34) 
linksaf. Pad rechts negeren. Parkeerplaats verlaten, asfaltweg oversteken. Op fietspad linksaf (39). Eerste 
bospad rechtsaf. Op schuine kruising rechtdoor, door voetgangerssluis. Twee keer op splitsing links aanhou-
den. Op splitsing rechts aanhouden. Bij slagboom rechts aanhouden. Bij splitsing rechts aanhouden. Zijpad 
rechts negeren, is uitkijkpunt Achterste Goorven. Bocht naar links, bij bankje Voorste Goorven. Bij (38) 
rechtsaf, asfaltweg. Volg deze weg, zijpaden negeren. Bij (41) linksaf, bospad. Op kruising bospaden recht-
door. Bij (40) rechtdoor en meteen na 15 m rechtsaf, bospad. Op splitsing rechts aanhouden, asfaltweg over-
steken. Einde bospad linksaf. Einde bospad rechtsaf (42), Natuurpoort Groot Speijck, asfaltweg vervolgen..  

 
← Natuurpoort Groot Speijck - Natuurvriendenhuis Morgenrood 
Bij Groot Speijck asfaltweg vervolgen (42) . Ga het eerste bospad linksaf en na 30 m rechtsaf, bospad. Asfalt-
weg oversteken. Op splitsing links aanhouden, einde pad linksaf. Bij (40) rechtdoor. Op kruising van bospaden 
rechtdoor. Bij (41) rechtsaf, asfaltweg volgen, zijpaden negeren. Bij (38) bospad scherp linksaf richting (39). 
Einde bospad, bij bankje Voorste Goorven, rechtsaf. Zijpaden negeren. Voor slagboom links aanhouden. Op 
splitsing rechts aanhouden. Door Einde pad rechtsaf. Door voetgangerssluis, op schuine kruising rechtdoor. 
Einde pad linksaf, fietspad. Bij (39) rechtsaf, weg oversteken. Op parkeerplaats eerste pad rechts, bospad. 
Pad loopt langs Klein Aderven. Bij (34) rechtsaf. Op splitsing links aanhouden. Zijpaden links negeren. Op 
kruising rechtdoor. Op splitsing rechtsaf. Bij (11) linksaf, asfaltpad. Einde weg rechtsaf (29). Bij Natuurvrien-
denhuis Morgenrood linksaf het terrein op. 

 

Kijkpunten: 
 
1. Natuurvriendenhuis Morgenrood 
Morgenrood verbindt heide, bos en beekdalen van de Kampina, met de Oisterwijkse bossen en vennen. Het 
beschikt over vakantiehuizen en een natuurcamping. De bedrijfsvoering is in handen van vrijwilligers van 
NIVON. 

 
2. Boshuis Venkraai 
Vroeger mocht de boswachter zijn inkomen aanvullen door limonade en koffie te verkopen aan wandelaars. 
Het gezin woonde in het achterhuis, in de voorkamer ontvingen hij en zijn vrouw de gasten, vooral pelgrims 
op weg naar het bedevaartsoord Scherpenzeel in België.  

 
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, Groot Speijck 
Ruim 100 jaar bestaat Groot Speijck als horecabedrijf. Een legendarische ontmoetingsplek in het bos, van 
waaruit men de natuur kan ontdekken. 
De huidige exploitanten hebben met Natuurmonumenten de kans aangegrepen om Groot Speijck nieuw le-
ven in te blazen. De vrijwilligers van het Bezoekerscentrum staan voor je klaar om je de mooiste verhalen 
over natuur en omgeving te vertellen.  
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Kaart W5. 
 
→ Groot Speijck – wandelknooppunt (3) 
Bij Groot Speijck weg volgen (42), na ca 100 m, waar asfaltweg naar rechts buigt, linksaf, verhard voetpad. 
Na bocht naar links meteen op T-kruising  rechtdoor bospad op. Na ca 100 m in bocht naar links, rechtsaf, 
bochtig pad volgen. Bij toegang ‘De Oude Hondsberg’ (46), verharde weg oversteken, bospad vervolgen. Bij 
kruising rechtsaf, fietspad volgen, brug over de Reusel (bankje). Na flauwe bocht naar rechts, zandpad schuin 
naar links in slaan. Kruisend zandpad oversteken, naar links draaiend pad volgen. Na opnieuw een bocht naar 
links, meteen weer kruisend zandpad oversteken (50). Rechtdoor pad tussen  vennen volgen, brugje over.  
Pad blijven volgen, opnieuw brugje over en pad blijven volgen, tijdelijk langs beek (reusel). Einde pad rechts 
(20), bospad blijven volgen. Einde bospad rechts (13) . Via slagboom ‘Hooge Braaken’ langs kapel OLV van de 
Vrede’. Fietspaden en rijweg oversteken, bospad even vervolgen. Einde pad links en bospad langere tijd 
blijven volgen, tijdelijk langs sloot. Einde pad rechts (12), zandweg langs fietspad blijven volgen (98).  Einde 
zandweg bij kruising rechtdoor , asfaltweg.  Asfaltweg blijven volgen (57).  Bij Café Mie Pieters (58) links 
bospad. Na ca 700 m links  hangbrug over en meteen rechts langs bankje en picknicktafel. Pad volgen. Zijpad 
(62) negeren, rechtdoor. Na linkerbocht eerste pad rechts (53). Einde pad bij slagboom naar rechts, zandweg 

volgen tot vijfsprong (3). Hier rechtdoor. 

 
← Wandelknooppunt (3) – Groot Speijck 
Eerste pad links, graspad. Einde pad (53) links, rechtsaf pad volgen langs (62). Links bij picknicktafel hangbrug 
over. Pad volgen. Einde pad naar rechts. Na ca 700 m einde pad bij Café Mie Pieters (58) rechtsaf en asfaltweg 
blijven volgen (57). Volgende kruising met picknickplaats, waar asfaltweg naar links gaat, rechtdoor, zandweg 
met fietspad (Sparrendreef). Zandweg blijven volgen (98). Opnieuwzandweg blijven volgen, na ca 600m (12), 
links bospad in. Wanneer bospad dicht bij verkeersweg komt, bij driesprong rechts. Fietspaden en rijweg 
oversteken naar kapel ‘OLV van de Vrede’. Via slagboom ‘Hooge Braaken’. Na ca 30 m links (13), (landgoed 
‘de Oude Hondsberg’). Bij splitsing links aanhouden. Bij T-kruising  (20) links. Langs de Reusel, twee maal 
over brug. Bij viersprong recht oversteken (50), bospad met bocht naar rechts volgen. Opnieuwbocht naar 
rechts, meteen daarna kruisend zandpad oversteken. Einde rechts, asfaltweg volgen. Ca 50 m na brug over 
de Reusel, linksaf (landgoed ‘De Oude Hondsberg’). Einde pad (46) rechtdoor, verhard pad oversteken, bospad 
vervolgen. Op 3-sprong links aanhouden (bord Oisterwijkse Bossen en Vennen). Bij T-kruising rechtdoor over 
verhard pad. Bij asfaltweg rechtsaf. Bij Groot Speijck (42) asfaltweg volgen 

 
 

Kijkpunten 
 
1. Kapel Onze Lieve Vrouw van de Vrede 
Deze kapel werd op 8 december 1938 toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. In de kapel zie je een plaquette met 
de namen van Moergestelnaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Ieder jaar op 15 augustus 
wordt er bij de kapel een heilige Mis opgedragen. 

 
2. Pierenberg 
Kleine zandverstuiving, ca 20m boven NAP. Op de Pierenberg zou vroeger een galg hebben gestaan, de ‘kwade 
pier’ in de betekenis van zondebok, werd hier opgehangen 

 
3. Houten Hangbrug Voorste Stroom 
De Poppelsche en de Rovertsche Leij vloeien bij Goirle samen en vormen de Nieuwe Leij. Bij Tilburg vloeit 
deze laatste, samen met de Oude Leij tot de Voorste Stroom. In Oisterwijk komt ook de Achterste stroom 
hierbij en gaat het riviertje verder als Essche Stroom. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wandeltweedaagse Morgenrood                                                                                                                       12 
 

 



 

Wandeltweedaagse Morgenrood                                                                                                                       13 
 

Kaart W6. 
 

→ Aftakroute wandelknooppunt (3) – station Tilburg   
Zandweg volgen, met bocht naar links (63). Tweede weg rechtsaf (97), over wildrooster en drie maal onder 
viaduct door. Bij splitsing bocht naar links (87), fietspad volgen. Na houten brug rechtsaf, zandpad langs 
riviertje volgen. Door houten klaphek rechts. Na derde klaphek linksaf, over brug, asfaltweg. Bij (85) weg 
vervolgen. Eerste weg rechtsaf (Moerenburgseweg). Bij ‘Moerenburgse Hoeve’ (86) linksaf door stalen poort, 
door ‘Huize Moerenburg’ en trap af. De rechter stalen brug oversteken. Einde linksaf en meteen rechtsaf, 
gaashek volgen. Weer einde linksaf en meteen rechtsaf, stalen brug oversteken. Pad rechts langs huisje volgen 
(89). Rechtsaf tot draaibrug (1). Brug oversteken en meteen linksaf, voetpad langs kanaal volgen. Met bocht 
naar rechts voetpad (soms via vlonders) langs Piushaven volgen. Onder viaduct door en bij (61) rechtdoor. 
Links ophaalbrug (‘Den Ophef’) oversteken en meteen rechts, voetpad langs water volgen. Rechtsaf (Hoplie-
denkade). Einde links (rechts uitzichtpunt op dakterras). Aan het eind van de Piushaven rechtsaf. Einde linksaf 
(Koopvaardijstraat, 60). Einde linksaf (Piusstraat). Tweede straat rechtsaf naar Koningsplein. Met bocht naar 
links en schuin rechtdoor het voetpad door het Vrijheidspark volgen.  Straat oversteken en rechtdoor via 
onderdoorgang naar Muzentuin. Doorlopen tot einde tuin en rechtsaf, stalen loopbrug volgen. Rechtdoor via 
trappen en twee maal onderdoorgang naar Schouwburgring. Deze oversteken (47), rechtdoor (Oude Markt), 
einde linksaf (Heuvelstraat), op viersprong rechtsaf (Nieuwlandstraat). Op vijfsprong (63) tweede weg 
rechtsaf (Stationsstraat). Einde straat (74) Spoorlaan oversteken naar station.     
 

← Aanlooproute station Tilburg - wandelknooppunt (3)    
Verlaat stationspassage richting centrum. Ga naar rechts, steek bij verkeerslicht de Spoorlaan over (74) en 
loop de Stationsstraat in. Op vijfsprong (63) rechtdoor (Nieuwlandstraat). Op viersprong linksaf (Heuvelstraat) 
en dan rechtsaf, via Oude Markt naar Schouwburgring (47). Oversteken en via onderdoorgang (Concertzaal) 
naar Zwijsenplein en Muzentuin. Volg loopbrug, einde linksaf. Verlaat Muzentuin via onderdoorgang en steek 
de straat over. Rechtdoor via Vrijheidspark naar Koningsplein, met bocht naar rechts. Einde links (Piusstraat) 
en eerste straat rechts (Koopvaardijstraat). Volg deze tot haven (Piushaven, 60). Voor haven rechtsaf. Voor 
appartementengebouw links (Hopliedenkade). Einde rechtsaf (rechtdoor uitzichtpunt op dakterras). Linksaf 
(Tamboerkade) en deze volgen tot ophaalbrug( ‘den Ophef’). Brug oversteken en meteen rechts. Voetpad 
langs haven (soms via vlonders) blijven volgen. Bij (61) rechtdoor en onder viaduct rechtdoor. Aan het einde 
met bocht naar links (Wilhelminakanaal) tot draaibrug. Deze oversteken (1) en meteen rechts. Bij bord ‘einde 
Tilburg’ (89) linksaf, pad links langs huisje volgen. Na metalen brugje linksaf en meteen rechtsaf, gaashek 
blijven volgen. Na weer een stalen brug via traptreden door ‘Huize Moerenburg’ en door stalen poort lopen 
(86). Na poort rechtsaf. Einde weg linksaf (Kommerstraat). Bij (85) weg vervolgen. Na brugje rechtsaf door 
klaphek. Na derde klaphek linksaf, zandweg langs riviertje blijven volgen. Einde linksaf, over houten brug, 
fietspad. Einde fietspad (87) met bocht naar rechts en drie maal onder viaduct door. Na wildrooster links 
(Meierijpad, 97)  en meteen rechts, zandpad volgen. Bij splitsing (63) rechts aanhouden. Pad volgen, op 
vijfsprong rechtdoor (3). 

 

Kijkpunten 
1. Huize Moerenburg 
Bij de vorming van Landschapspark Moerenburg is nieuwe natuur aangelegd die bestaat uit diverse soorten 
graslanden, nieuwe poelen en beplanting. Temidden daarvan is als monument een ‘karkas’ van het voormalige 
Huize Moerenburg opgericht 
 

2. ‘Den Ophef’ 
Ophaalbrug Piushaven met expositieruimte als ‘ballast’ (2013, architect John Körmeling) 
 

3. Schouwburg, Concertzaal en Kunstcluster 
De Stadsschouwburg, rijksmonument, architecten Bijvoet en Holt, werd in 1961 in gebruik genomen. In 1996 
werd de Concertzaal toegevoegd, in 2007 de Kunstcluster, beide van architect Jo Coenen. Rondom de Muzen-
tuin zijn hier de academies voor dans, muziek, beeldende vorming en drama gesitueerd. 
 

4. LocHal 
Aan een van de monumentale hallen van de voormalige NS-werkplaats hebben de Bibliotheek en ‘Seats-to-
Meet’, een innovatieve, multifunctionele invulling gegeven die de potentie heeft uit te groeien tot een over-
dekt, bruisend stadshart 


