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Lengte

17 km

Start- en eindpunt

café-restaurant 't Moaske
Middelstraat 24
5176 NJ De Moer

Openbaar vervoer

Buslijn 327 Arriva,
Tilburg - Oosterhout.
Bushalte Groenvenseweg,
Dongen. 800 meter naar
start vanaf KNP64 bij
Auberge De Moerse Hoeve,
Heibloemstraat 12, 5176 NM
De Moer. 
Buslijn 136 Arriva,
Tilburg - Den Bosch.
Bushalte Kerkstraat, Loon op
Zand. 600 meter naar start
vanaf Bergstraat 66 naar
KNP90, 5175 AB Loon op
Zand.  
Buslijn 136 Arriva,
Tilburg - Den Bosch en
Buslijn 300 Arriva, Tilburg -
Den Bosch. Busstation aan
de N261, Loon op Zand. 800
meter naar start vanaf
KNP93, Kraanven 14, 5175
PE Loon op Zand.

Parkeren

Parkeerplaats Café 't
Maoske, Middelstraat 24,
5176 NJ De Moer.

Horeca

auberge De Moerse Hoeve
Heibloemstraat 12
5176 NM De Moer

café-restaurant 't Moaske
Middelstraat 24
5176 NJ De Moer

manege Duikse Hoef
Duiksehoef 6
5175 PG Loon op Zand

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

20-12-2022

Hart van Brabant
Deze rondwandeling voert ons langs de randen van Landgoed Huis ter Heide. Dit
natuurgebied van Natuurmonumenten ligt In de driehoek De Moer, Loon op Zand en
Kaatsheuvel. Het circa 650 hectare grote landgoed wordt in het zuiden begrensd door de
Gemeente Tilburg en de oostelijk gelegen N261 vormt een barrière met Nationaal Park De
Loonse en Drunense Duinen. Het noordelijke gedeelte van Landgoed Huis ter Heide
bestaat vooral uit bos, terwijl we in het zuidelijke gedeelte, Loonse Heide genaamd, vooral
vennen en landbouwpercelen vinden. Natuurmonumenten Is er in geslaagd met het Plan
Lobelia hier de ongerepte natte heide weer terug te krijgen. Flora en fauna hebben zich
hersteld en Schotse Hooglanders zorgen er voor een grotere variatie aan begroeiing. Met
de nieuwe Westloonse Wissel als natuurbrug is ook een verbinding tussen het Landgoed
Huis ter Heide en Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen tot stand gebracht.

Vanaf vertrek in De Moer gaat de route zuidwaarts door Landgoed Huis ter Heide, waar het
acacialaantje ons naar het Galgeneind leidt. Over de Baan achter de Ruwe Bossen bereiken
we het vennengebied met het Moerven, waar we over de vlonderbrug en langs een tweetal
uitkijkpunten zicht hebben over het natuurherstelplan Lobelia. Dan gaat de route langs het
Plakkeven door het oostelijk deel van Landgoed Huis ter Heide om dan via de
noordwestelijke rand en over het St. Annapadje terug te keren naar het vertrekpunt in De
Moer.

http://www.moersehoeve.nl
http://www.maoske.nl/
http://www.manegeduiksehoef.nl
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Routebeschrijving

1 Deze rondwandeling start vanaf het pleintje
tegenover Café 't Maoske bij KNP 70. We starten de
route in de richting van Loon op Zand door de
Middelstraat. Na 450 meter laten we de bebouwing
achter ons om bij KNP85 rechtsaf te slaan. Door
het voetgangerssluisje betreden we Landgoed Huis
ter Heide. De grasbaan buigt naar links langs een
houtwal tot op een T-splitsing. Naar rechts komen
we verderop bij een slagboom. Hier gaan we naar
links door een karakteristiek acacialaantje. Voorbij
de slagboom steken we recht over
(Galgeneindsebaan) en komen door het klaphekje
in bosgebied Galgeneind. Op de splitsing van
bospaden bij KNP14 houden we rechts aan en
vervolgen het bospad tot op de T- splitsing bij
KNP65. We wandelen hier naar rechts over een
kronkelend bospad tot aan een klaphekje op een
breed bospad. We steken recht over en vervolgen
het pad onder de hoogspanningsleidingen door en
negeren de afsluitboom naar rechts. Nog steeds
rechtdoor en het pad naar links negerend, komen
we uit op een brede grasbaan. Hier gaat de route
naar links.

Een tiental meters naar rechts staat KNP64. Vanaf
hier kan ook gestart worden als je gebruik maakt
van het openbaar vervoer met buslijn 327 Tilburg ?
Oosterhout, halte Groenvenseweg bij Coca Cola en
langs Auberge De Moerse Hoeve.

2 Het pad voert ons door een brede open strook van
bosperceel Gageldonk naar een breed zandpad
(Baan achter de Ruwe Bossen). Hier wandelen we
linksaf langs de bosrand onder de
hoogspanningsleidingen door. Naar rechts hebben
we zicht op een viertal plassen. We blijven het
zandpad volgen tot we na circa 1,5 kilometer
aankomen bij een vlonderbrug bij het Moerven aan
onze rechterzijde. De route leidt ons over de
vlonderbrug naar een dijkje. Naar links volgen we,
rechts van het dijkje, de grasbaan tot we met de
bocht mee naar links de verderop gelegen
uitkijktoren bereiken met uitzicht over het
Natuurherstelproject Lobelia van
Natuurmonumenten. Vanaf de uitkijktoren nemen

we naar links de op een dijkje gelegen grasbaan tot
aan de T-splitsing. Hier gaat het opnieuw naar
links. We worden naar rechts afgeleid en met een
ruime bocht naar links langs enkele plassen en
door een laantje komen we op een brede zandweg.
Bij de T-splitsing even naar links bereiken we
KNP66 met een uitkijkplatform over ander deel van
het Natuurherstelproject Lobelia.

3 Van het uitkijkplatform gaat de route bij KNP66
richting KNP11 om dan bij de eerste mogelijkheid
na het wildrooster naar rechts af te slaan. Onder
de hoogspanningsleidingen door komen langs het
Plakkeven aan onze rechterzijde met uitzichtpunt.
Voorbij het Plakkeven staan we bij KNP11
(Galgeneindsestraat). Hier gaat het rechtsaf over
de verharde weg tot op de kruising met het
Spinderspad bij KNP10. We steken hier recht over
en slaan we het tweede pad naar links in. Dit
bospad lopen we helemaal uit en negeren
zijpaden. Op het asfalt rechtsaf. Even verderop
wordt de route onverhard. Aan het einde van dit
pad gaan we bij de slagboom naar links en komen
dan tussen de bebouwing uit bij huisnummer 49
(Bergstraat) op de verharding.

Vanaf dit punt kan ook gestart worden als je
gebruik maakt van het openbaar vervoer met
Buslijn 136 Tilburg ? Den Bosch vanaf de bushalte
Kerkstraat, Loon op Zand.

4 We wandelen nu linksaf naar de bosrand, waar we
in de bocht naar rechts langs de afsluitboom
(KNP90) met voetgangerssluisje het bos in
wandelen. Bij de Y-spliting rechtsaf. Het bospad
gaat bij de markering naar links en we komen dan
bij meer open terrein. We volgen het zandpad
langs de bosrand tot we op de verharding
(Kraanven) uitkomen. De route gaat even naar links
tot aan het eerste zandpad bij KNP93. Hier nu
rechtsaf. Dan doorlopen tot aan de bosrand en
daarvoor rechtsaf. Aan het einde links het bos in.
Het pad door dit bosje brengt ons naar een open
weidegebied. We steken naar rechts het veld over
tot aan het pad langs de bosrand. Dan gaan we
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naar links en volgen de bosrand. Pad buigt naar
links en we passeren KNP 97. Voorbij enkele
boerderijen bereiken we de Duiksehoef en
wandelen nu rechtuit tot KNP83.

Op dit punt even naar rechts is de toegang naar
Manege De Duikse Hoef met horecafaciliteit!

5 Hier in de bocht van de Duiksehoef bij KNP83 gaan
we rechtdoor langs Stichting 'Open Door' over de
Eerste Dwarsbaan verder. Net voor het punt waar
de klinkerweg van de Eerste Dwarsbaan ophoudt,
slaan we linksaf door het klaphekje en betreden we
het noordelijk bosgebied van Landgoed Huis ter
Heide. Het smalle bospad rechts aanhoudend komt
uit bij een T-splitsing met markering van
Natuurmonumenten. Hier wandelen we naar
rechts en volgen het bospad, dat kronkelend zijn

weg vervolgt tot een voetgangerssluisje met
daarna een brede zandweg. De route gaat hier
naar rechts. Even verderop is voor het wildrooster
aan de linkerzijde een klaphekje. Naar links en
door het hekje bereiken we een brede beukenlaan,
die we naar links volgen. Na 200 meter bij de rood-
witte markering nemen we het bospad naar rechts.
Bij open veld naar links en de bosrand volgen. Dan
het bos in tot de T-splitsing. Hier naar rechts en
door het klaphekje tot bij KNP87. Nu naar links om
dan rechtsaf de zandweg te vervolgen langs een
bankje. Met de bocht naar links komen we bij
KNP86. Hier volgen we naar rechts door het
voetgangerssluisje het pad (Annapadje) langs de
bosrand en tussen de velden door ziggaggend
langs greppels naar KNP72 aan de Zijstraat. Naar
links is het slechts een twee honderd meter van het
vertrekpunt bij Café 't Maoske en de R.K. Kerk St.
Joachim.

Omgevingsinformatie

Landgoed Huis ter Heide
Tussen de dorpen de Moer en Loon op Zand ligt het Landgoed Huis ter Heide. Oorspronkelijk is dit
een uitgestekt veengebied waar vanaf de 13e eeuw turf wordt gewonnen, als belangrijke bron van
inkomsten voor de lokale bevolking. In de 16e eeuw zijn de veengebieden door de intensieve
turfontginningen uitgeput en ondergaat het landschap een ingrijpende verandering. Heidevelden
ontstaan. Namen als Moersche Heide, Loonsche Heide verwijzen nog naar die tijd. Vanaf de tweede
helft van de 18e eeuw wordt op de heide door de toenmalige Duitse eigenaar grootschalig grove den
aangeplant, die rond 1850 grotendeels weer geveld wordt door de toenmalige Nederlandse
eigenaren. Met de opbrengst van het hout wordt het heidegebied verder in cultuur gebracht voor de
landbouw. Er worden een tweetal boerderijen gebouwd en in 1864 verrijst de Villa Huis ter Heide.
Landgoed Huis ter Heide wisselt diverse malen van eigenaars, die aankopen uit beleggings- of
ontginningsoverwegingen. In 1906 kopen de landbouwontginner Van Gullik en bosbouwontginner
Holleman samen de gronden van het huidige Landgoed Huis ter Heide.
Het is de N.V. Cultuuronderneming 'Zoomland' uit Bergen op Zoom die dit gebied in 1929 aanbiedt
aan Natuurmonumenten, maar het gebied gaat over in handen van de Tilburgse arts Jules Joseph
Marie Gimbrére, die het op zijn beurt in het voorjaar van 1931 te koop aanbiedt aan de Utrechtse
beleggingsmaatschappij Unitas. Deze draagt het dan in 1976 over aan Natuurmonumenten. Sinds die
tijd heeft Natuurmonumenten een op natuurontwikkeling gericht beheer gevoerd op het landgoed
Huis ter Heide, waardoor de natuurwaarden van flora en fauna in dit prachtige gebied aanzienlijk zijn
toegenomen. Nu heeft Natuurmonumenten op een deel van Landgoed Huis ter Heide rond Villa Huis
ter Heide een natuurbegraafplaats aangelegd.
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Natuurherstelplan Lobelia
Een aantal jaren geleden is Natuurmonumenten gestart met het meerjarig natuurherstelplan
'Lobelia'. Dit is in het kader van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) om nieuwe
natuur te creëren en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dankzij dit herstelplan zijn de
intensieve landbouwgronden in het zuidelijke deel van Landgoed Huis ter Heide omgevormd tot het
ongerepte heide- vennenlandschap van rond 1900. Waar akkers, grasland en eentonig naaldbos ruim
een eeuw de dienst uitgemaakt hebben, is nu het oorspronkelijke heide- en vennenlandschap terug
van rond 1900 met ruim 400 hectare natte heide en een groot aantal vennen. Teruggekeerd zijn de
waterlobelia, waaraan het project zijn naam dankt, net als de vleesetende zonnedauw en
klokjesgentiaan, maar ook heikikkers en de in ons land zeldzame vinpootsalamander voelen zich
weer thuis. Onder de dieren zijn ook de roodborsttapuit, watersnip, blauwborst, nachtzwaluw,
veldleeuwerik, rugstreeppad en de zeldzame Kempense heidelibelle en de vuurlibelle. Ook grazen er
Schotse Hooglanders, om te zorgen voor een grotere variatie aan begroeiing. Druk doende is
Natuurmonumenten met de uitvoering van het Plan Woudspoor, waarmee een verbinding tussen
het Landgoed Huis ter Heide en de Loonse en Drunense Duinen is gebracht door de aanleg van het
wildviaduct Westloonse Wissel over de N261.
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www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

Wandelgids

Deze wandeling vind je
ook in de wandelgids 

Wandelen in het hart
van Brabant

gegarandeerd
onregelmatig.nl

4 Op pad door Landgoed Huis ter Heide, 17 km

https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/op-pad-door-landgoed-huis-ter-heide/16566/qr=wzp
https://www.gegarandeerdonregelmatig.nl/wandelgids/wandelen-in-het-hart-van-brabant/?mid=WZP2


A
a
n
g
e
m

a
a
kt vo

o
r C

h
a
rle

s A
e
rsse

n
s

Op pad door Landgoed Huis ter Heide, 17 km


