
De toekomst van Kampina en 
Oisterwijkse Bossen en Vennen
De Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen zijn twee prachtige, aan elkaar 
grenzende natuurgebieden. Om ervoor te zorgen dat deze gebieden bijzonder blijven, 
heeft Natuurmonumenten met inbreng van belanghebbenden, omwonenden en 
ondernemers het toekomstbeeld in kaart gebracht. Met sterkere natuur, voldoende 
recreatiemogelijkheden en een landschap waarin de natuurgebieden vloeiend in 
elkaar overlopen. In de natuurvisie is dit allemaal uitgebreid vastgelegd, met duidelijke 
doelstellingen voor 2033. Op deze poster vind je de belangrijkste ambities. 

Versterken van de natuur 

6   De heide wordt in de toekomst een nog beter 
leefgebied voor karakteristieke planten en 
 dieren, zoals klokjesgentiaan, gentiaanblauwtje, 
levendbarende hagedis en wulp. 

7   De waterkwaliteit van de vennen krijgt een 
 impuls, door bijvoorbeeld delen van de  
venoevers open te maken, zodat zon en wind  
weer invloed krijgen op de vennen.

8   Dankzij meer bloem- en kruidenrijke graslanden 
en akkers, wordt het zomers een lust voor het 
oog. En de nectar en zaden zijn een essentiële 
verrijking voor insecten en vogels!

9   In de komende jaren zorgen we voor meer  
gevarieerde bossen. Oude majestueuze bomen  
wisselen af met struiken, jonge bomen, open plek-
ken en dood hout. Een weelderige plek waar dieren 
en planten volop voedsel en bescherming vinden.

Cultuurhistorie speelt een grotere rol

10  We herstellen cultuurhistorische elementen en 
maken de cultuurhistorie meer zichtbaar in het 
landschap. Op de Kampina ligt de voormalige 
landbouwenclave Balsvoort, die zijn glans weer 
terugkrijgt door bijvoorbeeld het herstel van 
akkertjes, eikenwallen en oude paden.

11  Ook in de Oisterwijkse Bossen en Vennen willen 
we de historie meer tot leven brengen. Groot 
Speijck was vroeger een landgoed. Dit komt 
beter tot haar recht als we lanen, wallen en  
greppels meer behouden en herstellen.

Bezoekers genieten op hun eigen manier

1   De natuurgebieden zijn straks makkelijker te 
vinden. De toegankelijkheid wordt o.a. verbeterd 
door infopanelen, bebording en online informatie.

2   We hebben meer oog voor kleinere doelgroepen 
en vergroten de natuurbeleving voor onder  
anderen minder validen en kinderen. Bijvoorbeeld 
door op geschikte locaties uitzichtpunten,  
wildspotlocaties en rustplekken te creëren. 

3   Samen met de omgeving zoeken we naar mogelijk-
heden om een hondenloslooproute te realiseren.

•  Natuurmonumenten staat open voor initiatieven 
uit de omgeving die op een positieve manier 
bijdragen aan de natuur en de beleving daarvan.

•  De Kampina blijft bekend staan om haar rust en 
ruimte, waar natuurgebied de Oisterwijkse  
Bossen en Vennen van oudsher toeristischer is. 

Ambities voor het landschap

4   We verbinden de twee natuurgebieden door 
het opheffen van barrières, zodat allerlei dieren 
makkelijker kunnen migreren en uitwisselen. 

5   Het natuurlijk beekdal keert terug door dijkjes 
te verwijderen en door de Beerze in de Logste 
Velden weer te laten meanderen.
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Kijk voor de volledige natuurvisie op:  
natuur monumenten.nl/natuurvisie-oisterwijk 


