
 

Een rustige wandeling met een afwisseling van (natte) bossen en heidegebied over goed begaanbare 

onverharde paden.  

Vanaf de parkeerplaats loop je door de Kasteellaan in de richting van het kasteel Nemerlaer. 

Kasteel Nemerlaer is een 14e-eeuws kasteel, gelegen in Haaren, in de Nederlandse provincie Noord-

Brabant. 

Het kasteel is vernoemd naar het riviertje de Amer (later Nemer) en Laer (open plek in het bos). Het 

wordt voor het eerst genoemd in 1303, als woning van ridder Geerlinck van den Bossche. Kasteel 

Nemerlaer werd in 1718 gerestaureerd en gedeeltelijk verbouwd. In 1751 overleed hier de baron 

Isaac Cronström, deze was tussen 1744-47 generaal der infanterie over de Nederlanden. 

In 1852 werd het kasteel eigendom van jonkheer Donat Théodore Alberic van den Bogaerde van 

Terbrugge (1829-1895). In 1880 volgde een verbouwing van het kasteel met een uitbreiding aan de 

achterzijde met serres en een middenpaviljoen. 

(Bron: Wikipedia) 

Voor de kasteelpoort sla je linksaf en volg je het brede pad gedurende 700 meter. Op dit stuk steek je 

eerst de Nemer over en later Essche Stroom. Bij de spoorlijn aangekomen houd je links aan. Op de T-

splitsing bij de spoorwegovergang sla je linksaf. Na 200 meter buig je rechtsaf en volgt het 

geasfalteerde pad opnieuw in de richting van de spoorlijn. Na 200 meter steek je deze spoorlijn over 

en slaat meteen linksaf. Na 80 meter ga je rechtsaf en loopt het bos in. Je loopt nu het natuurgebied 

de Kampina in. 

De Kampina is een natuurgebied met dennenbossen, vennen, heide en beekdalen. Het gebied is sinds 

1929 grotendeels eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten en is ruim 1200 hectare groot.  

Na 300 meter houd je bij de T-splitsing rechts aan. Na 650 meter ga je linksaf. Na 100 meter opnieuw 

linksaf. Na 250 meter ga je rechtsaf in de richting van het grote ven. Na 500 meter negeer je het pad 

links en loopt rechtdoor. Na 300 meter is er weer een afslag naar links, die je negeert. Ook het pad 

van links na 700 meter negeer je. Op de T-splitsing na 450 meter sla je rechtsaf. Na 900 meter sla je 

linksaf en vervolgens ga je na 200 meter op de T-splitsing opnieuw linksaf. 

Na 600 meter sla je op de kruising van paden rechtsaf. Na ruim 500 meter bereik je een geasfalteerd 

fietspad. Steek dit fietspad over en volg het smalle paadje rechtsaf in de richting van het ven. Volg dit 

paadje gedurende 550 meter, waarna je weer op het fietspad uitkomt. Na 300 meter sla je op de 



kruising linksaf. Na 600 meter, als je de Rosep gepasseerd bent, sla je rechtsaf en volgt de bosrand 

gedurende 900 meter. 

Als je de spoorwegovergang over bent sla je meteen linksaf. Op Y-splitsing hou je links aan (blijf de 

spoorlijn volgen). Na 600 meter steek je via de stuw de Essche Stroom over. Je blijft het pad volgen 

langs de achterzijde van kasteel Nemerlaer tot je na 600 meter op de brede bosweg komt. Sla hier 

rechtsaf. Vervolgens sla je linsaf en loop je via de Kasteellaan weer terug naar de parkeerplaats. 

 


