
 
 

 

Natuurkampeerroute Noord-Brabant 

Totale afstand: 518 km 

Misschien wel de meest veelzijdige van de Natuurkampeerroutes. Je komt langs de mooiste 

natuurgebieden van Brabant zoals De Biesbosch, De Loonse en Drunense Duinen, De Kampina, Het 

Leenderbos en de Strabrechtse heide. Je fietst een stuk langs de Maas en er zijn trajecten waar je het 

voetveer of pondje moet pakken. Maar net zo makkelijk bezoek je een gezellige Brabantse stad, of 

fiets je door het Brabantse platteland. Sluit je fietstocht af met een trappistenbiertje voor de tent.  

Praktisch:  

Deze route voert langs 18 Natuurkampeerterreinen. Omdat iedereen een andere afstand per dag 

fietst, is niet gekozen om dagetappes aan te geven, maar om een route langs alle 

Natuurkampeerterreinen in Noord-Brabant uit te stippelen. Soms zijn dat korte trajecten, soms wat 

langer. Kijk zelf hoeveel trajecten je achter elkaar aan plakt.  

Je kunt zelf bepalen op welk Natuurkampeerterrein je wilt overnachten. Station ’s Hertogenbosch is 

het startpunt van de route, zodat je meteen vanuit de trein kunt gaan fietsen. Maar je kunt uiteraard 

op elk gewenst punt van de route beginnen en stoppen. Hieronder is elk traject tussen de 

Natuurkampeerterreinen aangegeven in knooppunten. Neem altijd extra kaartmateriaal mee ter 

oriëntatie, en de Natuurkampeerkaart voor het overnachten op de Natuurkampeerterreinen. Zie 

voor meer informatie: www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder 

Op de Natuurkampeerterreinen wordt bijna altijd een plekje vrijgehouden voor fietsers, maar mocht 

je in het hoogseizoen op pad gaan, raden wij aan van tevoren even te bellen.   

Let op: in de eerste twee trajecten zit een oversteek met een veerpont. Kijk op voetveren.nl voor de 

vertrektijden. De voetveren varen ongeveer van april t/m oktober. Ga je buiten deze periode? Kijk 

dan via de fietsrouteplanner voor alternatieven voor deze twee trajecten: 

https://www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner   

 

We wensen je een fijne tocht! 

Trajecten 

Traject 1: Station ’s Hertogenbosch - Natuurkampeerterrein De Knotwilg (Werkendam): 52 km.  

Knp 53 – 59 – 56 – 57 – 43 – 42 – 41 – 82 -  (pontje: halte Bern) 81 – 37 - 97 – 60 – 58 – 62 – 66 – 67 – 

71 – 41 – 40 – 25 – 23 -30 – 22 – 10 – 11 – 9 - 6. Bij knooppunt 6 rechtdoor naar Bandijk. 

Alternatief: Bij knooppunt 81 afbuigen voor extra stop op Natuurkampeerterrein Kasteel 

Nederhemert-Zuid (GLD, Nederhemert- Zuid) 

 

 

https://degroenekoepel.sharepoint.com/sites/DGK/Documenten/Natuurkampeerterreinen/Marketing,%20PR&C/7600-Fietskamperen%202011/Fietsroutes/Natuurkampeerroutes/Noord-Brabant/www.natuurkampeerterreinen.nl/word-natuurkampeerder
https://veerponten.nl/
https://www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner
https://veerponten.nl/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/gelderland/kasteel-nederhemert-zuid/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/gelderland/kasteel-nederhemert-zuid/


 
 
Traject 2: Natuurkampeerterrein De Knotwilg – Natuurkampeerterrein De Kreek (Nieuw-Vossemeer): 

65,5  km 

Na 100m op kruising rechtdoor ri. knp. 4 – 2 – 8 -  ri 98 (veerpont, halte Werkendam Jacominaplaat) 

– 12 – 39 – 38 – 37 - 7 – 41 – 35 – 33 - 31 – 7 – 28 – 25 – 71 – 22 – 23 – 78 – 81 – 77 - 45 – 51. Naar 

Natuurkampeerterrein De Kreek: bij knp 51 rd ri. Rubeerdijk. Na 1,6km rd naar Moorseweg. 

Alternatief: Vind je dit traject te lang? Halverwege zijn alternatieve overnachtingsmogelijkheden 

zoals Camping Markdal in Standdaarbuiten. Let op; dit is geen Natuurkampeerterrein. Je kunt bij 

knooppunt  

Traject 3: Natuurkampeerterrein De Kreek – Natuurkampeerterrein Landgoed Ottermeer (Wouwse 

Plantage): 27 km 

53 – 54 – 60 – 61 – 62 -10 – 20 – 21 – 88 -  14 – 75 – 15 – 16 – 17 – 84 – 01 – 28 – 02 - 03  

Traject 4: Natuurkampeerterrein Landgoed Ottermeer – Natuurkampeerterrein ’t Beekdal (Chaam): 

38 km 

Ga na 63 meter bij de T-splitsing linksaf naar Grensstraat. Ga na 815 meter bij het kruispunt linksaf 

naar Hollands Diepstraat. Ga na 621 meter op de kruising rechtsaf naar Nigtestraat. Ga na 89 meter 

bij de Y-splitsing schuin links , naam blijft Nigtestraat. Ga na 1.1 km. bij de zijstraat rechtdoor naar 

LF13a.  

Knp 29 – 94 – 71 – 95 – 55 – 52 – 41 – 43 – 46 – 79 – 88 – 86 – 87 – 16 – 17 – 18 -70 -43 – 91- 92 - 93  

Ga na 618 meter bij knooppunt 93 linksaf naar Ginderdoorstraat. Kom na 537 meter bij het eindpunt 

van uw route. 

Tip: Volg voor een groot deel LF13a, gaat over in LF13b 

Traject 5: Natuurkampeerterrein ’t Beekdal – Natuurkampeerterrein De Hoevens (Alphen): 15,6 km 

Ga na 148 meter bij de Y-splitsing schuin rechts , naam blijft Ginderdoorstraat & richting knp 47. 

Knp 47 – 75 – 48 – 62 – 64 – 65 – 66 – 11 – 12 – 76 - 75  

Ga na 3.3 km. op de kruising linksaf naar Stationstraat in Alphen. Ga na 114 meter bij het einde 

rechtdoor, naam wordt Bels Lijntje. Ga na 1,3 km. op de kruising schuin rechts naar Schellestraat. Ga 

na 1,1 km. op de kruising rechtdoor, naam wordt Goorstraat. Kom na 185 meter bij het eindpunt van 

uw route.  

Traject 6: Natuurkampeerterrein De Hoevens – Natuurkampeerterrein Buitenhof (Hilvarenbeek): 

14,5 km 

Ga na 968 meter bij het einde rechtdoor, naam wordt Nieuwkerks Baantje. Ga na 289 meter bij de 

zijstraat schuin rechts naar Vekenstraat. Ga na 803 meter op de kruising scherp links naar LF13a & 

naar knooppunt 42.  

Knp 75 – 77 – 50 – 38 – 51 – 42 – 1. Vervolg dan richting knooppunt 62.  

 

https://veerponten.nl/


 
 
Traject 7: Natuurkampeerterrein Buitenhof – Natuurkampeerterrein Het Leenderbos (Leende) -óf 

Natuurkampeerterrein Klein – Frankrijk (Leende): 56 km (Deze route gaat via natuurgebied De 

Kempen – er is een snellere route mogelijk) 

Knp 1- 48 – 47 – 32 – 95 – 96 77 -  56 – 60 – 79 – 14 – 15 –2 – 16 – 12 - 11 - 9 – 8 – 88 – 86 – 85 – 5 -4 

– 35 – 2 – 96 – 55 – 56 - 54 of rij door naar Natuurkampeerterrein Het Leenderbos. Volg 54 - 53. 

Let op: bij dit traject heb je de keuze tussen twee prachtige Natuurkampeerterreinen; Het 

Leenderbos of Klein-Frankrijk. Kijk op de website welke het beste bij jou past! 

Traject 8: Natuurkampeerterrein Het Leenderbos of Natuurkampeerterrein Klein-Frankrijk – 

Natuurkampeerterrein De Lier (Lierop): 19 km 

Knp 54 – 19 – 17 – 18 – 51 – 14 – 13 – 12 – 88 – 96 – 95 – 20 

Traject 9: Natuurkampeerterrein De Lier – Natuurkampeerterrein De Biezen (Aarle-Rixtel): 21,5 km 

Knp 20 – 91 – 92 – 93 – 34 – 4 – 79 – 5 – 7 – 44 – 67 - 66 

Traject 10: Natuurkampeerterrein De Biezen – Natuurkampeerterrein De Vlagberg (Sint Anthonis): 

28,5 km 

Knp 66 – 54 – 53 – 11 – 41 – 29 – 32 – 33 – 27 – 95 – 96 - 97 

Traject 11: Natuurkampeerterrein De Vlagberg – Natuurkampeerterrein Landgoed De Barendonk 

(Beers): 23 km 

Knp 97 – 96 – 95 – 25 – 54 – 55 – 56 – 48 - 49 

Traject 12: Natuurkampeerterrein Landgoed De Barendonk – Natuurkampeerterrein uit en thuis 

(Gassel): 8,5 km 

Knp 49 – 48 – 20 – 11 - 10 

Traject 13: Natuurkampeerterrein uit en thuis – Natuurkampeerterrein De Maasakker (Megen):  

Knp 10 – 67 – 66 - 4 – 3 – 20 – 19- 2 – 18 -41 -1 – 43 – 35 

Traject 14: Natuurkampeerterrein De Maasakker – Natuurkampeerterrein Op ’t Hogt (Gemonde): 41 

km 

Ga na 668 meter bij de T-splitsing schuin rechts naar Maasdijk. Ga na 94 meter bij de T-splitsing 

scherp links, naam blijft Maasdijk & naar knooppunt 35.  

Knp 35 – 43 – 44 – 15 – 76 – 22 – 35 – 77- 21- 71 – 72 – 41- 42- 83 – 50 – 61- 73 – 72 – 71 – 70 - 90  

Traject 15: Natuurkampeerterrein Op ’t Hogt – Natuurkampeerterrein Morgenrood: 19 km 

Ga na 64 meter bij de zijstraat schuin rechts , naam blijft Vogelenzang. Ga na 398 meter bij de T-

splitsing schuin rechts naar De Kuilen. Ga na 475 meter op de kruising rechtsaf naar Broekstraat. Ga 

na 501 meter bij de T-splitsing linksaf naar Gemondseweg. Ga na 95 meter bij de zijstraat schuin 

rechts naar De Kaatse Hoeve & richting knooppunt 41. 

Knp 41 – 42 – 4 – 3 – 2 – 1 – 47 – 46 -  87 – 86  

https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/het-leenderbos/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/het-leenderbos/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/klein-frankrijk/


 
 
Ga na 873 meter bij knooppunt 86 rechtsaf naar Rosepdreef. Ga na 965 meter bij de zijstraat schuin 

rechts naar Scheibaan. Kom na 885 meter bij het eindpunt van uw route  

Traject 16: Natuurkampeerterrein Morgenrood – Natuurkampeerterrein De Duiventoren (Dorst): 40 

km (via Loonse en Drunense Duinen) 

Ga naar knooppunt 77 (noordwestwaarts). Ga na 935 meter bij knooppunt 77 rechtdoor naar 

knooppunt 17.  

Knp 17 – 16 – 15 – 97 – 91 – 45 – 95 – 49-  46- 35- 36- 32 -52 -55- 31 – 26 – 7 – 8- 6 – 30 - 52 

Ga na 1.5 km. bij knooppunt 52 rechtsaf naar Steenovensebaan. Kom na 1.4 km. bij 

Natuurkampeerterrein De Duiventoren.  

Traject 17: Natuurkampeerterrein De Duiventoren – Station Breda: 11 km  

Knp 51 – 50 – 34 – 91 – 78 - 80  

Adreslijst 

Nr Naam terrein, Adres, Postcode Plaatsnaam, Telnr, Telnr 2, RD x-coördinaat RD y-coördinaat, GPS 

latitude GPS longitude 

1. Natuurkampeerterrein De Knotwilg, Witboomkil 1, 4251 MK, Werkendam, +31 (0)06-

22417934, 0183-504036, RD: 114529, 422004, GPS: 51.788717, 4.792143.  

2. Natuurkampeerterrein De Kreek, Moorseweg 1b, 4681 SM, Nieuw-Vossemeer, 0 167-

503480, RD: 75375, 399167, GPS: 51.57611, 4.23861  

3. Natuurkampeerterrein Landgoed Ottermeer, Ottermeerweg 2, 4725 PZ Wouwse Plantage,  

+31 (0)6-44633321, +31 (0)6-20150105, RD: 89310, 387117 GPS: 51.46917, 4.44167 

4. Natuurkampeerterrein ’t Beekdal, Ginderdoorstraat 2, 4861 CC Chaam, +31 (0)161-743100, 

bgg. +31 653340972, RD: 116750, 390501, GPS: 51.50222, 4.83639 

5. Natuurkampeerterrein De Hoevens, Goorstraat (nabij nr. 4), 5131 RG Alphen, +31 (0)6-

53266307  

6. Natuurkampeerterrein Buitenhof, Esbeekseweg 6, 5081 ED Hilvarenbeek, +31 (0)6-

15164313, RD: 137947, 387072, GPS: 51.472447, 5.141758  

7. Natuurkampeerterrein Het Leenderbos, Strijperpad 3, 5595 XR Leende, +31 (0)30-6977749,  

+31 (0)6-23868797, RD: 164490, 373274, GPS: 51.3486, 5.52342 

8. Natuurkampeerterrein Klein Frankrijk, Strijperstraat 75a, 5595 GB Leende, +31 (0)6-

12927798, RD: 165279, 372350, GPS: 51.34028, 5.53472 

9. Natuurkampeerterrein De Lier, Moorselseweg 6, 5715 RK Lierop, +31 (0)6-23269945, +31 

(0)493-479274, RD: 174242, 380544, GPS: 51.41361, 5.66389 

10. Natuurkampeerterrein De Biezen, De Biezen 4-4a, 5735 SM, Aarle-Rixtel (gem. Laarbeek), 

+31 (0)6-54324517, RD: 174750, 393255, GPS: 51.526279, 5.68074 

11. Natuurkampeerterrein De Vlagberg, Heideweg 1, 5845 EN, Sint Anthonis, +31 (0)30-6977749,  

+31 (0)6-23867907, RD: 187371, 403945, GPS: 51.62333, 5.85472 

12. Natuurkampeerterrein De Barendonk, Millseweg 13, 5437 NB Beers,  +31 (0)485-316436, 

bgg. +31 (0)6-22447254, RD: 184400, 413345, GPS: 51.70806, 5.8125 

13. Natuurkampeerterrein uit en thuis, Kapellaan 4, 5438 NN Gassel, +31 486475679, bgg. +31 6 

18763985 (Ceciel) +316 51979315 (Coen), RD: 181714, 416203, GPS: 51.733914, 5.77392 

https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/de-knotwilg/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/de-kreek/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/landgoed-ottermeer/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/t-beekdal/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/landgoed-de-hoevens/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/buitenhof/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/het-leenderbos/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/klein-frankrijk/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/de-lier/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/de-biezen/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/de-vlagberg/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/landgoed-de-barendonk/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/uit-en-thuis/


 
 

14. Natuurkampeerterrein De Maasakker, Rulstraat 3, 5366 KA Megen, +31 (0)412-484332  RD: 

167865, 426081, GPS: 51.822486, 5.575414 

15. Natuurkampeerterrein Op ’t Hogt, Vogelenzang 2, 5292 NH Gemonde, +31 (0)73-5479973, 

RD: 154404, 404293, GPS: 51.627497, 5.378603  

16. Natuurkampeerterrein Morgenrood, Scheibaan 15, 5062 TM Oisterwijk, Tel. Reserveringen: 

+31 (0)88-0990987, Receptie: +31 (0)88-0990967, RD: 144436, 397612, GPS: 51.56722, 

5.23472 

17. Natuurkampeerterrein De Duiventoren, Steenovensebaan 27, 4849 RD Dorst, Tel. +31 (0)6-

41666655, RD: 121120, 402549, GPS: 51.61083, 4.89861  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/de-maasakker/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/op-t-hogt/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/?s=morgenrood
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/noord-brabant/de-duiventoren/


 
 

Cultuurhistorie 
 

 

Natuurkampeerterreinen liggen altijd in of bij een natuurgebied. Maar niet 

alleen de natuur bepaalt het aanzicht van een terrein en zijn omgeving. De 

cultuurhistorie van het gebied is minstens zo belangrijk. De meeste 

Natuurkampeerterreinen besteden dan ook aandacht aan het unieke 

karakter van hun omgeving. Hieronder vind je een beschrijving van het 

cultureel erfgoed rond diverse Natuurkampeerterreinen langs de route. Je 

kunt de beheerder van het betreffende terrein altijd vragen om meer 

informatie!  

 

Natuurkampeerterrein Buitenhof (Hilvarenbeek)  

Hilvarenbeek is omringd door de prachtige bossen van 

landgoederen als de Utrecht, Orangebond en Gorp en 

Rovert. Hilvarenbeek noemt men ‘hartveroverende 

heerlyckheid’; naast het vrijthof en het natuurschoon 

zijn er prachtige bezienswaardigheden, musea, 

gezellige terrassen en culturele evenementen. Diep 

verscholen in de bossen van De Utrecht bevindt zich 

een klein cafeetje, de Bockenreyder genaamd. Na een 

tocht door de bossen is dit een ideale plek om ver weg 

van de bewoonde wereld eens lekker tot rust te 

komen. 

Natuurkampeerterrein Landgoed De Hoevens (Alphen) 

Natuurkampeerterrein Landgoed De Hoevens is 

gelegen op een eeuwenoud particulier landgoed dat 

van grote landschappelijke en cultuurhistorische 

waarde is.  

190 ha graslanden, akkers, houtwallen, poelen en 

lanen vormen samen met monumentale 

boerderijgebouwen een uniek Kempisch 

coulisselandschap. Daar doorheen kabbelt ‘De Oude 

Leij’. Het landgoed kent een lange geschiedenis. 

Enkele jaren geleden zijn er restanten van grafheuvels ontdekt, het bewijs dat hier in de bronstijd al 

mensen leefden. In de eeuwen erna ging het bezit van de gronden met daarop elf hoeven via Sint 

Willibrordus over naar de Abdij van Tongerlo en Abdij van Echternach. 

 

 

 



 
 
Natuurkampeerterrein Het Leenderbos (Leende) 

 Tot 1930 lag in boswachterij Leenderbos een 

uitgestrekt gebied met heide en zandverstuivingen. De 

heide was niet meer rendabel voor de landbouw en 

het gebied verwaarloosde. Staatsbosbeheer kocht het 

aan en plantte in het kader van de werkverschaffing 

bossen aan. Inmiddels heeft het Leenderbos niet meer 

dezelfde functie als in de crisisjaren. Er lopen veel 

wandel-, fiets- en ruiterpaden. De bossen worden 

steeds gevarieerder en daardoor ook aantrekkelijk 

voor verschillende diersoorten. Natuurkampeerterrein 

Leenderbos bevindt zich middenin deze boswachterij en is een mooie uitvalbasis om dit gebied te 

ontdekken.  

Natuurkampeerterrein De Biezen (Aarle-Rixtel) 

Natuurkampeerterrein de Biezen is een ecologisch 

beheerd Natuurkampeerterrein welke direct ligt aan 

de Staatsbosnatuurgebieden ‘De Biezen’ en de 

‘Grotelsche Heide’. Vanuit mooie historische 

dorpskernen in de gemeente Laarbeek en Gemert-

Bakel fiets u langs mooie kastelen. Fiets of wandel 

door een gevarieerd landschap met bossen, 

weilanden, heidevelden, plassen en beekjes. Kastelen 

en kloosters en mooie langgevel boerderijen. Ook 

heeft deze omgeving tal van sfeervolle 

horecagelegenheden. 

Natuurkampeerterrein De Vlagberg (Sint Anthonis) 

Natuurkampeerterrein de Vlagberg ligt in Boswachterij 

Sint Anthonis. Dit gebied heeft een afwisselend, rijk 

landschap. In de vorige eeuw zag je hier vooral de grove 

den. Deze bomen leverden stuthout voor de Limburgse 

kolenmijnen. Na het sluiten van de mijnen verloor het 

bos zijn functie en begon Staatsbosbeheer met de 

aanplant van loofbomen. Tussen de bossen tref je open 

heidevelden die door Schotse Hooglanders en schapen 

open worden gehouden. De akkers en weilanden 

maken de afwisseling in boswachterij Sint Anthonis compleet.  

 

 

 

 



 
 
Natuurkampeerterrein Landgoed De Barendonk (Beers) 

In het Land van Cuijk zijn de sporen van vele eeuwen 
van Vaderlands geschiedenis te zien. Van de Romeinen, 
de Middeleeuwen tot de Tweede wereldoorlog. Ook is 
het gebied bekend om zijn Maasheggen, Beerse 
Overlaat en de vele oude Landgoederen.  

In het Noordelijk deel van Land van Cuijk, in het dorpje 
Beers ligt ons eeuwenoude familie landgoed. Het 
landgoed van ca 75  hectare is sinds 1842 al in bezit van 

de familie Thijssen, want toen kocht Adrianus Thijssen het statige landhuis en de omliggende 
landerijen. Maar reeds veel eerder in 1308 werd het landgoed al vernoemd; toen heette het 
Bierdunck later Baarendonck, Baerendonk en thans als Barendonk. “Donk” is een terp in laaggelegen 
gronden. Het land rond Barendonk was drassig en stond soms maandenlang onder water. In 1794, 
tijdens de Franse bezetting van de Nederlanden, is het huis geplunderd. De huidige verschijning 
dateert van 1853, ontstaan na een brand waarbij de bovenverdieping vernietigd werd. Voorheen 
werd als inkomstenbron de fruitteelt bedreven, later is daar de melkveehouderij bijgekomen, en 
sinds 1997 zijn de economische dragers een recreatieve bestemming geworden voor de historische 
gebouwen en de melkkoeien verblijven in moderne, milieu – en diervriendelijke gebouwen aan de 
overzijde van de Millseweg.      

Natuurkampeerterrein De Maasakker (Megen) 

Natuurkampeerterrein de Maasakker lig in de 

uiterwaarden van de Maas.  Een groot gedeelte van 

dit gebied is de laatste jaren als tot natuurgebied 

getransformeerd.  

Ook geïnteresseerd in historie? De camping ligt vlak 

bij historisch Megen aan de Maas.  De Maas is de 

langste en meest gebruikt waterlinie van Nederland; 

de Zuiderwaterlinie . Er worden er veel activiteiten 

georganiseerd ronde deze waterlinie. Bezoek de vestingsteden met hun verhaal. Maar ook fietsend 

over de dijken kom je nog kenmerken en elementen van de Zuiderwaterlinie tegen. Van de tachtig 

jarige oorlog, de tweede wereld oorlog maar ook zelfs van de periode van de koude oorlog 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Natuurkampeerterrein Op ’t Hogt (Gemonde) 

Op ’t Hogt ligt in het mooie buitengebied van de 

Meierij. Je hebt hier een coulissenlandschap met 

veel afwisseling in landerijen en boerderijen. Als je 

weg wil zijn van verkeer en drukte zit je goed. 

Tussen struweelhagen in onze boomgaard kun je je 

tent opzetten. Als je je komst goed uitmikt kun je 

wellicht ook een kers of pruim plukken. ’s Avonds 

bij ’t kampvuur is het heerlijk met een glaasje wijn, 

luisteren naar het geritsel van de bomen en een uil 

die in de verte roept. Mocht je zin hebben in een wandeling dan kun je vanuit het terrein lopen naar 

landgoed Dennenboom waar je wellicht een ree of vos tegenkomt. 

Natuurkampeerterrein Morgenrood (Oisterwijk) 

Gelegen in de driehoek Den Bosch, Eindhoven en 

Tilburg en midden in de natuurgebieden Oisterwijkse 

Bossen en Vennen, De Kampina en het Groene 

Woud. 

De Oisterwijkse Bossen en Vennen beslaan 410 

hectare en er liggen tientallen vennen in, ontstaan 

tijdens de laatste ijstijd. De Kampina is een van de 

laatste grote natte heidevelden in Nederland en 

beslaat 1535 hectare tussen Oisterwijk en Boxtel. 

Centraal in het gebied ligt de Kampina Heide.  

Het Groene Woud is rijk aan cultuurhistorie. Er zijn nog veel kerken, kapellen, kloosters, boerderijen, 

torens, molens en bakhuisjes te vinden. In combinatie met het landschap geven deze gebouwen Het 

Groene Woud haar kenmerkende identiteit.  

Natuurkampeerterrein De Duiventoren (Dorst) 

Het kampeerterrein ligt naast het gelijknamige bosgebied De 

Duiventoren, waar vroeger het kasteel lag van de heer van 

Duijvenvoorde. Duiventoren is hiervan een verbastering. Het 

kamperen gebeurt middenin de boswachterij Dorst. Het is een 

gebied met een afwisseling van heide, vennen en dichtere 

bossen. Het terrein zelf ligt in Boswachterij Dorst tussen 

weilanden en akkers, omgeven door bossen. De steden Breda, 

Tilburg en Oosterhout liggen op een goede fietsafstand van het 

kampeerterrein.  


