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Ommetje  Groen
•  Vanaf de Walnoot langs de vijver aan 

de achterkant naar het pastoor de 

Beerpad wat langs de Dommel loopt, 

hier linksaf, aan het eind rechtsaf het 

pad langs de Dommel volgen, tot aan  

de brug, 

• hier linksaf, bij oversteekplaats de Bos-

scheweg oversteken

Gemeenschapshuis De Walnoot

de groene route  afstand 5,3 km

Zie voor informatie over dit stuk van de 

wandeling ommetje 1 van ====== tot 

=======

Hier staan 3 aparte gebouwen niet ver van 

elkaar.

Het gebouw van de Waterschap is in decem-

ber 1995 in gebruik genomen en in 1996 offi-

cieel geopend door prins  Willen Alexander.

Aan de overkant staat kantorengebouw de 

Daalder

Iets verder op staat het politiebureau.

Reginahof 1

5282 GC Boxtel

0411- 673485

www.dewalnootboxtel.nl

email: dewalnoot@gmail.com
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Ommetje  Groen
•  einde weg (Soeverein) links, Dukaat 

oversteken en langs de Gamma en 

het tuincentrum (Duit) lopen naar pad 

Selissen.

•  linksaf achter tuincentrum, Selissen 

volgen.

•  rechts aanhouden bij splitsing , weg 

volgen, draait naar links en aan het eind 

bij de t-splitsing linksaf (de Ketting)

•  aan het einde van De Ketting rechtsaf 

het  fietspad op (Bosscheweg), 

•  tegenover de ingang van het Oer-

tijdmuseum,/de Groene poort,  de 

Bosscheweg oversteken 

•  Dan rechts en meteen  linksaf het bos-

pad op,  het Sparrenrijk in, 

•  pad volgen en of --* links aanhouden, 

langs een watertje, pad langs het hek 

volgen,  aan de linkerkant is een ope-

ning in het hek, hierdoor rechtsaf, over 

de Hubertusring, bij de splitsing links 

Nimrodlaan,*- of - * rechts  aanhouden, 

dan links aanhouden  een lang pad 

volgen  bij t splitsing linksaf, de Veke-

mans van Lieshoutlaan op en aan het 

eind links, en meteen rechtsaf over de 

Nimrodlaan * aan het eind rechtsaf de 

Halderheideweg op,  

Hier ligt tegenover de t-splitsing het landhuis 

Venrode. Rechtsaf  aan de overkant van de 

A2 ligt het  landgoed Venrode van 88 ha. Het 

wordt beheerd door de Stichting Brabants 

Landschap. Daar is nog niet zo lang geleden 

een oude grafheuvel ontdekt.

Het Oertijdmuseum is het grootste geologische museum van Nederland.

Binnen zijn  landschappen uit de oertijd met bijzondere fossielen en dinosaurussen. Buiten 

is een fraai aangelegde Oertijdtuin met arboretum en speeltuin en een spannend Oertijd-

woud met levensgrote dinosaurussen..

In de  Groene poort, is het informatie centrum van het Groene Woud is gevestigd en er is een 

servicepunt van de VVV. 

Het Sparrenrijk is een landgoed . Het gebied is lang in bezit geweest van de familie Van 

Rijckevorsel . Daarna was Vekemans – Van Lieshout eigenaar van het landgoed Sparrenrijk 

en is in 1954 verkocht aan de gemeente Boxtel. 

Het gebied kenmerkt zich door een patroon van rechte, met bomen omzoomde dreven in 

een rechthoekig patroon. .Het hout  van het naaldbos werd voornamelijk als stuthout ge-

bruikt voor de steenkoolmijnen in Limburg. Later zijn er ook veel Amerikaanse eiken geplant

Aan de ingang van het Sparrenrijk, aan de 

Vekemans van Lieshout laan staat bij de slag-

boom een Mammoeteik die in 2015 Wereld-

boom is geworden, de boom is 150-200 jaar 

oud.
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