
 

Vakantie'beleving' vanuit het middelpunt 
 
Ook ik vier vakantie en - hoe kan het anders - ik breng deze door in ons prachtige Groene Woud. Ik heb 
mij voorgenomen deze zomer het middelpunt van ons Nationaal Landschap op te zoeken. Ik wil Het 
Groene Woud vanuit dat middelpunt ervaren. Van daaruit kun je immers alle kanten op. En Het Groene 
Woud heeft veel kanten! Dat middelpunt heet Banisveld en ligt tussen Boxtel, Oirschot en Oisterwijk, 
vlakbij natuurgebied de Kampina. Omdat ik niet direct een bankje kan vinden, ga ik op een boomstronk 
zitten en geniet zo van alles wat Het Groene Woud te bieden heeft.  
Na enige tijd komt er een wat luidruchtig groepje fietsers aan: een gezin van vader, moeder, twee 
dochters en een zoon. Ze zijn het blijkbaar niet eens met elkaar en als ze mij zien stoppen ze. De moeder 
verwoordt hun probleem. "Wat is er eigenlijk te beleven in Het Groene Woud? We zijn al twee dagen hier 
en we fietsen en wandelen alleen maar." Ik kijk ze stomverbaasd aan en zeg: "Wat willen jullie dan? Sport, 
natuur, recreatie, erfgoed, gezelligheid, cultuur, in de stad of op het platteland? Het is er allemaal, op veel 
verschillende manieren en plaatsen." "Noem maar eens wat", zegt een van de dochters. "Ik wil wel wat 
anders dan fietsen!" 
'Ik kan in iedere gemeente van Het Groene Woud wel iets bijzonders noemen en dan heb ik nog lang niet 
alles gehad. En in deze vakantietijd vinden er ook nog allerlei bijzondere evenementen plaats. Zo kun je in 
Best naar het knusse dierenpark BestZOO of recreatiepark Aquabest. Oirschot biedt een gezellig oud 
centrum maar ook een oase van rust bij de Kapel van de Heilige Eik. Boxtel lig tegen natuurgebied de 
Kampina aan en ook Kasteel Stapelen is zeer de moeite waard. En er staan meer kastelen in Het Groene 
Woud, zoals Kasteel Maurick in Vught en Kasteel Nieuw-Herlaer in Sint-Michielsgestel. De stad 's-
Hertogenbosch is op hoogte te bekijken door 'Een wonderlijke klim' te boeken tot 25 meter hoogte, naar 
de wonderlijke luchtboogbeelden op het dak van de Sint-Jan's kathedraal. Ook is Theaterfestival 
Boulevard tot en met 14 augustus neergestreken in de stad. Sint-Oedenrode is een goede uitvalsbasis 
voor een tocht langs of over de Dommel, Heusden is een oud vestingstadje, Schijndel presenteert de 
Glazen Boerderij en vanuit Haaren vertrekt zelfs een ballonvaart over Het Groene Woud. 
Bezoekerscentrum Groot Speijck van Natuurmonumenten biedt een prachtige vertrekpunt voor 
verkenning van de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Toch liever de stad in? Tilburg biedt ondermeer 
Natuurmuseum Brabant en Eindhoven de Philips Fruittuin en de hippe wijk Strijp-S. Verder kun je nog..." 
De vader van het gezin onderbreekt mij. "Ho, stop! Dit kunnen we nooit allemaal doen tijdens onze twee 
weken vakantie in Het Groene Woud. Wij wisten echt niet dat er zoveel te doen, te beleven en te zien is 
hier!" Ik voeg er nog aan toe dat er ruim duizend kilometer fietspad in ons gebied ligt en nog eens een 
veelvoud aan wandelpaden. En dat Het Groene Woud ook ruiterpaden, honderden gezellige terrasjes , 
monumenten en toparchitectuur biedt. Natuurlijk wijs ik ze op de website van Het Groene Woud, de 
bezoekerscentra en de vele informatiepunten die er zijn. Het gezin bedankt mij hartelijk en stapt tevreden 
weer op de fiets, verrast dat er voor jong en oud zoveel te doen is in Het Groene Woud. Ik blijf nog een 
hele tijd op mijn boomstronk zitten en realiseer me dat, vanuit het 'middelpunt ' bekeken, in Het Groene 
Woud nog veel meer te beleven is dan ik dacht. 
 

 

                                     De Groene Woudloper 

http://www.bestzoo.nl/
http://www.aquabest.nl/
http://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus/cultuur-historie/kapel-heilige-eik/
http://kasteelstapelen.nl/
http://kasteel-maurick.nl/
http://rijksmonumenten.nl/monument/33630/kasteel-nieuw-herlaar/sint-michielsgestel/
http://www.eenwonderlijkeklim.nl/
http://www.festivalboulevard.nl/nl/
http://www.festivalboulevard.nl/nl/
http://www.deglazenboerderij.com/
http://ballonairpoort.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-oisterwijk/info-en-contact
http://www.natuurmuseumbrabant.nl/
http://www.philipsfruittuin.nl/
http://www.strijp-s.nl/nl/home
http://www.bezoekhetgroenewoud.nl/
http://www.bezoekhetgroenewoud.nl/plan-je-bezoek/bezoekerscentra

