
Groene Woud Kuiertocht
6e WS’78-serietocht 2019-2020 vanuit Oisterwijk



De eerste zaterdag van 2020 staat de 3e ronde van het 
Best of the West schaaktoernooi in het Bilderdijkpark 
bij schaakvereniging Amsterdam West op het pro-
gramma. Maar ik wilde nu toch wel persé naar Oister-
wijk om bij WS’78 te wandelen.

 
Gedurende dit winterseizoen heb ik er nog niet één 
gewandeld, terwijl er slechts twee WS’78-serietochten 
samen vielen met de landelijke KNSB-competitie in 
het schaken. 

 
Voor het eerst bezocht ik de WS’78-ALV in septem-
ber en keek ik uit naar de winterseizoen-opening in 
Voorhout op 5 oktober.
 
Maar een nieuwe job bij de Gemeente Den Haag lag 
aan de basis van zeer gevoelige enkels vanaf donder-
dagochtend 3 oktober. Er kon wel gewerkt worden, 
doch wandelen van een reeks kilometers zat er niet in. 
Na zorgvuldig laten herstellen ben ik op 21 december 
weer een wandeltocht wezen doen. Het gaat dus weer 
waarmee er weer aan een basis gebouwd kan worden. 
En dat in combinatie met het zien van het vele moois 

wat ons land te bieden heeft. 
De reis naar Oisterwijk verloopt vlot. Vanaf station 
Oisterwijk zijn er krijtpijlen op de weg getekend die 

de weg wijzen naar Bij Robèrt. Maar ik ben niet de 
enige die trein verlaat met hetzelfde reisdoel, waarmee 
het een kwestie is van de meute volgen.

 
Bij betreden van Bij Robèrt volgt er een reeks ‘bes-
te wensen’. Tussen door wordt er ook aangemeld en 
vervolgens tot aan de start nog bij wezen praten met 
Aaf Peters-De Rijk. Ze kon zich het loempia-voorval 
in Leeuwarden-Noord nog goed herinneren.

 
Na de start wordt eerst het schilderachtige centrum 
van Oisterwijk verkend. Een centrum waar terrassen 
bij warmere weersomstandigheden goed vol zitten. 
Er volgt een eerste passage van de Voorste Stroom 
en vervolgens Achterste Stroom. Stromen die rich-
ting het oosten voorbij Oisterwijk samen gaan als de 

Escher Stroom, om uiteindelijk naar de Dommel te 
stromen.

 
Na de Staalbergven is er een kort overgangstraject 
voordat de Rosep bereikt wordt. Een beekje waar het 
wandelpad pal langs loopt en waar met zorg de voet-
stappen uitgevoerd dienen te worden. Want een niet 
goed ingeschat stuk boomwortel, of glad modderstuk-
je kan je zo het water in doen glijden. Dat is ook de 
charme van het winterwandelen. Na het doorstaan 
van deze test zijn de overige trajecten van vandaag 
qua gecompliceerdheid simpel.

 
Nabij de Belvers Ven wordt de Kampina betreden. 
Een gebied dat bij het naderen van de soep- en koffie-
post weer verlaten wordt.
 
Op de soeppost laat de erwtensoep zich goed smaken. 
De 40 kilometer maakt vanaf deze knusse particuliere 
rustpost een lus richting Oirschot. De route van de 
20 kilometer gaat meteen richting de Oisterwijkse 
bossen en vennen.
 
Over een traject met wijde blik wordt dit natuurge-
bied bereikt en zijn er weer fraaie plaatjes te zien en 
fraaie paden te bewandelen.
 
De fruitpost is in de voortuin van Boshuis Venkraai 
gevestigd. Na het nuttigen van een banaan wordt vlot 
de Voorste- en Achterste Goorven bereikt. Een denk-
waardig stukje. Want er ligt een stuk pad dat 
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ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verhard is met 
puinresten van de bombardementen van Rotterdam. 
Daarmee maakte de Duitse bezetter de munitiedepots 
goed bereikbaar.

 
De Van Essenven is de laatste passage voordat het 
gebied Oisterwijkse bossen en vennen verlaten wordt. 
In de ochtenduren werden de Voorste Stroom en 
Achterste Stroom even vlug overgestoken.

Tijdens de afsluitende kilometers werd er een pad 
langs beide stromen bewandeld om via de Sint Petrus 
Banden de spoorlijn te bereiken en de wandeltocht af 
te sluiten bij Bij Robèrt. 
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