
Ruimte voor ontmoeting
Naast alle voorzieningen zijn er ook 

ontmoetingsplekken in het groenge-

bied. Recreatieve plekken waar je op 

een ontspannen manier anderen kunt 

ontmoeten. Zoals picknickplekken, het 

openluchttheater De Groene Ontmoe-

ting en kunstwerk De IJkplaats. Ook 

zijn er op allerlei plaatsen bankjes. 

Om even uit te rusten, een praatje te 

maken of uit te kijken over het groene 

landschap.

In Veghels Buiten woon je midden in het groen. Tussen de 

verschillende buurtschappen zijn veel groene ruimtes, die samen 

het Buiten van Veghels Buiten vormen. In dit omvangrijke gebied 

zijn veel recreatieve en speelvoorzieningen. Zoals een trimparcours, 

trapveldje, speeltoestellen, rabattenbos, vijvers, wandel- en 

fietspaden, picknickbanken, boomgaarden en nog veel meer.

Welkom in Veghels Buiten

HET BUITEN VAN 
VEGHELS BUITEN
Deelgebied Erpseweg Zuid
Sporten, spelen en ontspannen in het groen

Niet alleen voor bewoners
Natuurlijk worden alle voorzieningen in eerste instantie aangelegd voor de be-

woners van Veghels Buiten. Maar ze niet alleen bedoeld voor hen. Dus woon je 

niet in Veghels Buiten, trek dan gerust je wandel- of hardloopschoenen aan en 

wandel het “Rondje Veghels Buiten” of kom trimmen op het trimparcours. Of 

bezoek de Beeldentuin, de Groene Ontmoeting of de Wiglo en de uilenpalen. Of 

pak de fiets en ga picknicken in de notenboomgaard… Keuze genoeg!

Handige overzichtskaart
In deze folder vind je een overzichtskaart van het groengebied van Veghels Buiten 

ten zuiden van de Erpseweg met alle recreatieve en speelvoorzieningen en wat 

beknopte informatie daarover. Ook staat het Rondje Veghels Buiten aangegeven 

en andere wandel- en fietspaden. Meer weten? Kijk dan op de website van 

Veghels Buiten.
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Rondje Veghels Buiten
Door het groengebied is een speciale route aangegeven: het Rondje Veghels 

Buiten. Deze wandelroute is 4 km lang en loopt langs allerlei recreatieve 

ontmoetings- en speelplekken én er loopt een trimparcours langs. De 

wandelpaden zijn verschillend: verharde en half-verharde paden, zandpaden en 

gemaaide graspaden. De route loopt ook door het rabattenbos. 

Multifunctioneel rabattenbos
In het rabattenbos vind je wandelpaden, stapstenen, een deel van het trimpar-

cours, kunstwerk De IJkplaats, Openluchttheater De Groene Ontmoeting, bomen 

en water, veel water. Rabatten zijn langwerpige ophogingen tussen greppels. 

Deze greppels kunnen overtollig regenwater tijdelijk opvangen.

Natuurlijk buiten spelen
Op meerdere plekken in Veghels Buiten 

zijn of komen er speelplekken met ver-

schillende speeltoestellen. Zoals schom-

mels, wipwappen, balanceerbalken, 

klimbomen, stapstenen, Wiglo’s, een 

trapveldje én een avonturenroute. Al-

lemaal van natuurlijke materialen, zoals 

hout, steen, touw en takken. Dat past bij 

het groene karakter van Veghels Buiten.

Trimparcours
Langs het Rondje Veghels Buiten ligt een trimparcours met 7 verschillende 

toestellen. Er zijn een bokspring/slalom, loopbruggen, een optrektoestel, een 

slingertouw, een evenwichtsbalk, een buikspierbank en horden. Bij alle toestellen 

staan bordjes met gebruiktips en oefeningen.



Overige wandel- en / of fietsroutes

Rondje Veghels Buiten - 4km (wandelroute)

www.veghelsbuiten.nl

Nader in te vullen bestemming

Speelvoorziening - De Kloostertuinen 6 t/m 12 jaar

Ontmoetingsplek en waterberging - Retentievijver

Speelvoorziening - De Kloostertuinen 0 t/m 6 jaar 

Tijdelijk trapveldje

Speelvoorziening - Het Gehucht 0 t/m 6 jaar
locatie nader te bepalen

Ontmoetingsplek - Het Klooster
locatie nader te bepalen

Speelvoorziening alle leeftijden

Trapveldje

Speelvoorziening alle leeftijden

Boomgaard

Ontmoetingsplek en waterberging, 
terpje met Wiglo en uilenpalen

Kunstwerk De IJkplaats - Rabattenbos

Trimtoestellen langs ‘Rondje Veghels Buiten’

Verlaagd terrein t.b.v. (tijdelijke) waterberging en wandelroute

Verlaagd terrein t.b.v. (tijdelijke) waterberging en wandelroute

Ontmoetingsplek en recreatieve plek
De Groene ontmoeting

Beeldentuin

Overloopbuffer verlaging grasveld

Overloopbuffer verlaging grasveld

Waterberging

Ontmoetingsplek 
Boomgaardje en picknickplek
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