Trage Tocht Nijnsel
Auteur: Rutger Burgers
Dommelbeemden, Hazenputten, Vresselse Akkers
Deze afwisselende wandeling begint bij uitspanning De Vresselse Hut in Nijnsel. Vressel
en Nijnsel betekenen letterlijk oude en nieuwe woonplaats. Vressel bleef altijd een
buurtschap, Nijnsel groeide uit tot een dorp. Vanaf De Vresselse Hut wandelen we via de
bosrand, de Dommel en het dorp richting de Dommelbeemden. Dit natuurreservaat van
Staatsbosbeheer maakt indruk! Het terrein bestaat uit laaggelegen graslanden aan de
oever van de rivier. De schrale hooilanden zijn omzoomd door knotwilgen. Dwars door de
weilanden lopen we richting een uitkijkplatform. In de verte zien we de kerktoren van Sint
Oedenrode. Via een prachtig graspad banjeren we langs beemden, akkers en weiden
naar de Martinuskapel aan het Everse Akkerpad. Niet lang daarna duiken we het bos in
en passeren we de prachtige Moerkuilen, waar in vroeger tijden turf werd gewonnen. We
lopen langs mooie paadjes tussen bolle akkers door. In het Vresselsebos passeren we de
vennen van de Hazenputten. Via een paar lange bospaden steken we het bos door voor
de finale van de wandeling bij de Vresselse Akkers. We lopen langs een prachtige rij
populieren aan de Watermolenstraat richting de Dommel. Erg fraai is tot slot het smalle
pad op de hoge oever van Brabant's mooiste rivier.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het parkeerterrein van de Natuurpoort loop je naar het parkeerterrein bij De
Vresselse Hut. Vanaf het informatiepaneel op dit parkeerterrein neem je het klinkerpad
langs het hertenkamp. Aan het eind een vlonder over en rechtsaf, Hei-Eind. Je volgt deze
asfaltweg richting het bos. Aan de bosrand linksaf, onverharde weg aan de bosrand,
Eigen Weg Meierijstad. Negeer een pad naar rechts. Aan het eind op duidelijke
driesprong rechtsaf, zandweg. Volg deze weg rechtdoor. Op kruising bij hekwerken
linksaf, brede zandweg Ostayweg. Op driesprong met wandelknooppunt (kp) 78
rechtdoor. Steeds rechtdoor, zijpaden negeren. Verderop loop je langs weilanden aan je
linkerhand. Bij kp 76 rechtdoor, de onverharde weg wordt een klinkerweg. Volg deze weg
naar links. Aan het eind de Vresselseweg oversteken en rechtsaf de drukkere weg
volgen. Neem na 300m het eerste pad linksaf, Hooibeemdenpad. Je steekt de houten
Dommelbrug over en vervolgt het halfverharde pad naar links en naar rechts. Aan het
eind bij kp 9 rechtsaf, onverharde weg. Het wordt een grindweg, die je tot het eind volgt,
dit is bij kp 75.
2. Op de kruising (kp 75) de Lieshoutseweg oversteken en rechtsaf, tegelfietspad wordt
betonplaten. Dommel oversteken en op kruising met Vresselseweg rechtdoor. Neem het
eerste weggetje linksaf, route Veldweg van Staatsbosbeheer. Waar de weg naar rechts
buigt ga je rechtdoor, onverhard pad. Je passeert een afsluitboom en betreedt terrein
Staatsbosbeheer. Op driesprong van paden links aanhouden. Je gaat door een
wandelsluis en volgt het pad door de weilanden, richting een uitkijktoren en de kerk van
Sint Oedenrode. Bij de uitkijktoren schuin naar rechts door een wandelsluis. Volg het
graspad rechtdoor. Op een driesprong ga je rechtsaf, graspad langs open veld aan je
linkerhand. Op kruising van graspaden schuin rechtdoor en ook op volgende kruising
rechtdoor, je loopt in een boog om een akker heen. Op driesprong links aanhouden,
akkerrand. Bij informatiepaneel Dommelbeemden het pad naar links volgen. Je komt uit
bij een kapel en een picknickset aan de weg.
3. Op asfaltweg rechtsaf. Voorbij huisnummer 12 rechtsaf, bospad. Meteen op splitsing
rechts aanhouden. Even verder loop je langs een plas aan je rechterhand. Houd het pad
aan de waterkant aan. Je passeert een boomstambank en volgt het pad iets omhoog.
Daarna volg je het pad naar rechts, langs akker aan je linkerhand. Einde akker rechtdoor
en vlak daarna op onduidelijke driesprong rechtsaf, akker links en plas rechts. Einde
akker scherp linksaf, pad tussen houtwal en akker. Aan het eind op driesprong linksaf,
nog steeds akker aan linkerhand. Volg het smalle pad haaks naar rechts, geelrode
markering. Waar het pad het bos ingaat hou je op een splitsing links aan. Waar twee
paden samenkomen ga je rechtdoor. Het pad rechtdoor volgen tot een asfaltweg. Weg
oversteken en rechtsaf, fietspad langs Lieshoutseweg.

4. Neem de eerste weg linksaf, klinkerweg Hazeputten. Op splitsing linksaf richting
nummer 10, klinkerweg wordt onverhard. Op kruising bij kp 72 linksaf, Strobolse
Heidesteeg. Op driesprong bij Hazeputten 10 rechtdoor. Neem daarna het eerste bospad
rechtsaf. Op kruising van paden linksaf. Daarna weer het eerste pad rechtsaf. Waar de
gemarkeerde routes naar links gaan ga je rechtdoor. Op een driesprong met kp 45
rechtsaf. Daarna op een ruime driesprong linksaf. Het pad buigt naar links en naar rechts
tussen vennen door. Voorbij een klaphek het pad naar rechts volgen, pad langs een ven
rechts. Op een driesprong op een kapvlakte rechtdoor. Op een driesprong aan het eind
van de kapvlakte, dit is bij kp 77, ga je linksaf een bospad op. Op een kruising van paden
rechtdoor en op een volgende kruising rechtsaf. Aan het eind voor een ven linksaf,
bosweg. Je gaat door een klaphek en gaat direct bij kp 47 rechtsaf. Neem het eerste pad
linksaf. Je komt uit op een asfaltweg. Weg oversteken en rechtdoor het bos in, ruiterpad.
Volg dit pad steeds rechtdoor tot het eind, negeer alle zijpaden.
5. Aan het eind rechtsaf, bredere zandweg in het bos. Je volgt de weg ruim 500 meter
rechtdoor en wandelt het bos uit. Op driesprong aan de bosrand rechtsaf, Heieind. Neem
het eerste pad linksaf, onverharde Eigen Weg Meierijstad. Je volgt het eerste pad
rechtsaf, tussen paardenweides door. Op asfaltweg linksaf en verderop de weg met bocht
naar rechts volgen. Aan het eind rechtsaf, Vresselseweg. Ga de eerste weg linksaf,
onverharde Watermolenstraat. Steeds rechtdoor, verderop langs bos aan rechterhand. Je
komt uit op een vijfsprong met een bankje Sint Odaberg.
6. Op de vijfsprong rechts van het bankje rechtdoor een walletje op, smal pad. Je ziet de
Dommel aan je linkerhand en volgt de hoge oeverwal. Even verder het pad naar links
volgen, langs een akker. Einde akker rechtdoor het bos in. Waar twee paden naar rechts
buigen ga je rechtdoor, smal pad op de hoge oever van de Dommel. Op driesprong links
aanhouden en het pad in de bosrand volgen. Op een driesprong rechtdoor, nog steeds
pad in de bosrand. Voor een afrastering buigt het pad naar rechts het bos in. Aan het
eind linksaf, pad langs een akker. Op een driesprong rechtdoor, halfverhard pad. Ook op
volgende driesprong rechtdoor, halfverharde weg. Aan het eind de Vresselseweg
oversteken en bij kp 3 rechtsaf, wegberm. Op driesprong met Hei-Eind schuin rechtdoor,
pad langs hertenkamp naar de Vresselse Hut.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Natuurpoort De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA Sint Oedenrode
Openbaar vervoer
Bushalte Nijnsel Kruispunt in Nijnsel, lijn 154, 156 en 157 van/naar station Eindhoven.
Aanloop ca. 1 km. Vanaf bushalte naar kruispunt met Lieshoutseweg. Rechtsaf
Lieshoutseweg volgen en bij kerk rechtdoor naar wandelknooppunt 75. Lees de
beschrijving vanaf punt 2.
Parkeren
Parkeerterrein bij de Natuurpoort De Vresselse Hut.
Lengte van de wandeling
16 km

Horeca onderweg
Café-uitspanning De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, www.devresselsehut.nl
Onderweg geen
Percentage verhard-onverhard
20%-80%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtnijnsel/18406/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

