slagboom bij de verharde weg. U gaat eerst LA en daarna RA de
verharde weg op.
15. Na 500 m over fietspad te hebben gelopen gaat u LA
(Spinderspad).
16. Reguliere route gaat op T-splitsing RD.
Voor de verkorting lees verder bij * *.
* * Verkorting naar De Moer (S1)
Voor de verkorte route naar De Moer (S1) gaat u de 1e weg RA
(Molenbaan). Verharde weg gaat na 10 m over in zandpad. Pad RD
volgen. Verharde weg oversteken en pad RD volgen. Om slagboom
heen lopen, door het toegangspoortje (Pas op: stroomdraad).
Grote kans dat u in dit gebied loslopende runderen tegenkomt. Bij
kruispunt gaat u RD. U loopt door toegangspoortje. U verlaat nu
Landgoed Huis ter Heide. Bij verharde weg gaat u LA. Weg RD
volgen tot dat u aan uw rechterkant Partycentrum/restaurant ’t
Maoske ziet.
17. U volgt de weg alsmaar RD, tot aan kruispunt
Spinderspad/Galgeneindsestraat.
18. Bij het kruispunt gaat u RA (Galgeneindsestraat).
U gaat het 1e zandpad LA in.
19. Bij de T-splitsing gaat u RA. Pad loopt door 2 akkervelden en loopt
vervolgens het bos in.
20. Bij de T-splitsing gaat u 1e weg
LA. Bij T-splitsing gaat u RA het
wildrooster over. Aan uw linkerzijde ziet u een vogelbroedplaats met water.
21. Na 25 m loopt u rechts een pad
in, van het water af. U volgt het
pad RD, slingerend door heidevelden en bos.
Landgoed Huis ter Heide
22. Bij de T-kruising (bij bankje)
gaat u LA.
23. Bij het kruispunt gaat u RD.
24. Bij de T-kruising gaat u RA. U loopt door het toegangspoortje.
Bij het kruispunt gaat u RD, u loopt om slagboom heen.
25. U loopt wederom om slagboom heen. Aan het einde van het pad
gaat u RA.
26. U neemt het 1e pad LA, met haakse bocht. Aan einde van het pad,
gaat u bij de verharde weg LA. U volgt de weg RD totdat u aan uw
rechterkant Partycentrum/restaurant ’t Maoske ziet liggen.

Einde van de reguliere wandelroute.
GEBIEDSINFORMATIE
Een groot gedeelte van de gronden ten westen van de N62 en ten zuiden
van Kaatsheuvel behoren tot het zgn. hoevelandschap. Dit landschap
vormt een overgang tussen de Loonse Duinen en het ontginningsland-

schap ten westen van De Moer tot aan de
kern van Kaatsheuvel. Naast kleinschalige
akker- en weidepercelen worden in dit
gebied diverse bospercelen en boomsingels
aangetroffen.
1. Landgoed Huis ter Heide
De kern van dit landgoed bestaat uit
gemengd loof- en naaldbos; het zuiden
Landgoed Huis ter Heide
bestaat uit landbouwgronden en vennen.
Ondanks de naam van het gebied is er nog
maar weinig heide aanwezig. Het landgoed is in eigendom van de
Vereniging Natuurmonumenten. Zij wil Huis ter Heide geleidelijk veranderen in een gevarieerd gebied met heide en vennen, bossen met open
plekken en plaatselijk akkertjes en graslanden. Het in het noorden
gelegen naaldbos is rond 1900 aangeplant op een heideontginning.
Vereniging Natuurmonumenten vormt dit bos geleidelijk om naar een
meer gevarieerd eiken- en berkenbos. Door de aanwezigheid van oude
bomen zitten in het bos veel holenbroeders zoals gekraagde roodstaart,
groene specht, zwarte specht en grote bonte specht. In de weilanden
van de landbouwenclave het Kraanven staan runderen van een zeldzaam oud Nederlands veeras: het Brandrode Rund. Deze sobere dieren
worden in dit gedeelte van het landgoed Huis ter Heide gehouden als
natuurlijke grazers op zandgronden, omdat ze aangepast zijn aan de
schrale omstandigheden van de zandgronden. Het ras heeft als kenmerken een donkerrood bruine vacht met witte aftekening aan poten, buik,
staartpunt en kop. De ooghuid en neus zijn blauwzwart en ook de tong.
Het rund wordt niet hoger dan 1,35 m, de stieren zijn iets forser.
TOERISTISCHE INFORMATIE
Toeristische informatie kan verkregen worden bij:
VVV Kaatsheuvel/ Loon op Zand/ De Moer,
Nieuwe Markt 1a, Kaatsheuvel,
tel. 0416-277719,
e-mail: vvv.kaatsheuvel@planet.nl

KORTE WANDELROUTES IN MIDDEN-BRABANT
In de reeks ‘Korte Wandelroutes in Midden-Brabant’ zijn de volgende
routes uitgegeven:
’t Riels Hoefke Riel
De Leij Riel
In de Moer Loon op Zand
Vloeiweiden Loon op Zand
‘t Speyck Oisterwijk
De Rosep Oisterwijk
De Oude Hondsberg Moergestel
’t Goor Gilze

J 1,50

WANDELROUTE

Wandelroutenetwerk ‘Land van de Hilver’
8 korte wandelroutes in Hilvarenbeek/Moergestel e.o.
Bovenstaande routes zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV’s en
toeristisch-recreatieve bedrijven.
COLOFON
Uitgave juni 2003.
Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld door het Brabants
Bureau voor Toerisme in samenwerking met Bureau Rob Wolfs, vrijwilligers,
gemeenten, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting
Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit (BPG).
Ontwerp&Layout: Eekelaar strategische vormgeving, Hilvarenbeek.

OPMERKINGEN
Heeft u opmerkingen ten aanzien van deze wandelroute, neem dan
contact op met:
Brabants Bureau voor Toerisme,
Postbus 4125, 5004 JC Tilburg,
Tel. 013-5443209,
info@bbt.nl

TIPS VOOR DE WANDELAAR
• Wijk niet af van de bestaande wegen en paden.
• Laat geen afval achter in het gebied.
• Houd honden aan de lijn.
• Loop bij smalle wegen aan de linkerkant en zoveel mogelijk in de berm.
• Laat vee en andere dieren met rust; voeder de dieren niet.
• Kom niet in de buurt van broedende vogels.
• Laat geen hekken open staan.
• Het betreden van terreinen is op eigen risico.
HORECA
• Partycentrum/ restaurant ’t Maoske,
Middelstraat 24, De Moer,
tel. 013-5159295,
www.maoske.nl, info@maoske.nl

- Regte Heide/ Looienhoek/ Spaansehoek
- Regte Heide/ Ooijvaarsnest/ Riels Hoefke
- Landgoed Huis ter Heide
- Vloeiweiden / Moleneind
- Oisterwijkse bossen en vennen
- Oisterwijkse bossen en vennen
- Landgoed De Oude Hondsberg
- Boswachterij Chaam

In de Moer

Korte wandelroutes
Midden-Brabant

Landgoed
Huis ter Heide
De Moer
Loon op Zand

www.toerismebrabant.nl
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(verkorting 8 km)
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3. U vervolgt het pad RD, om het weiland heen. U passeert eerst een
stukje bos, vervolgens een akker. Bij de splitsing gaat u RD.
4. Na 700 m gaat u RA, om slagboom heen. U volgt het pad met de
bocht mee naar links.
5. U loopt langs het toegangshek ‘Landgoed Huis ter Heide’. Bij de
splitsing gaat u 1e zandpad LA. Let op: niet het pad dat naar boven
loopt.
6. Volg het zandpad RD. Even verderop ziet u aan uw linkerkant de
golfbaan van De Efteling liggen. Zandpad gaat over in verharde
weg.
7. Bij T-kruising gaat u RA de verharde weg op. Voor de bocht gaat u
LA (Duiksedreef/Duiksehoef). De verharde weg gaat over in een
zandpad.
8. U gaat 1e zandpad LA (tussen twee akkervelden door, nog vóór het
bosje dat even verderop links staat).
9. Zandpad gaat over in een grindpad en loopt achter enkele woonboerderijen door.
10. U gaat 1e zand(gras)pad RA (dit is een haakse bocht). Bij het kruispunt zandpaden gaat u RD.
11. Na 700 m loopt u het 1e zandpad RA het bos in. Dit is voorbij een
akkerveld aan uw rechterkant en halverwege een akkerveld aan uw
linkerkant. Bij de splitsing gaat u RD.
12. Aan de rechterkant ziet u, verscholen achter naaldbomen, een ven
liggen. U volgt het pad met de bocht mee naar rechts.
13. Bij de verharde weg gaat u RA.
(S2) Startpunt bushalte Loon op Zand aan de weg Tilburg –
Waalwijk. Via het fietspad loopt u onder de snelweg door. Als u
boven komt gaat u met een scherpe bocht RA en loopt u over het
fietspad RD. Dit wordt later een ventweg. U loopt het 1e zandpad
RA in (Lijkpad). U volgt het pad RD. Aan het einde van het pad gaat
u LA verharde weg op. Lees verder bij punt 14.
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1. U loopt de parkeerplaats van het partycentrum af en gaat LA
(Middelstraat).
2. De reguliere route gaat na 400 m LA het grindpad in.
Voor de verkorting, lees verder bij * *
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ROUTEBESCHRIJVING
U start bij Partycentrum/restaurant ’t Maoske (S1) in De Moer
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Verkortingen en belangrijke aanwijzingen in de route worden in de routebeschrijving aangegeven met * *. De verkortingsroute wordt daarbij
uitgebreid omschreven.
Op de routepaal zal bij de start van de verkortingsroute het volgende
bordje bevestigd zijn:
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ALGEMENE INFORMATIE
De route is gemarkeerd met routepaaltjes, voorzien van een
oranje routebordje met witte pijl.
De looprichting is met de klok mee, rechtsom. De totale lengte van deze wandelroute is 12 km.

* * Verkorting richting Loon op Zand
U gaat RD. U loopt over het fietspad en verlaat De Moer. Als aan
uw rechterzijde het bos begint, steekt u de weg over. Via het toegangspoortje loopt u Landgoed Huis ter Heide in. Hier kunt u loslopende runderen tegenkomen. U volgt het pad alsmaar RD. Niet
LA of RA gaan. Via een toegangspoortje verlaat u het begrazingsgebied weer. U loopt om de slagboom heen, u steekt de verharde
weg over en loopt RD een zandpad in, wat later verhard wordt
(Molenbaan). Op T-splitsing gaat u RA (Spinderspad). Vervolg de
reguliere route bij punt 17 in de routebeschrijving.

PAALSTRAAT

STARTPUNT
(S1) Startpunt bij Partycentrum/restaurant ’t Maoske a.d. Middelstraat in
De Moer. U bereikt deze locatie vanaf de A261 Tilburg-Waalwijk. Ter hoogte van het kruispunt bij Loon op Zand gaat u LA richting De Moer. Deze
verbindingsweg alsmaar RD volgen. Wanneer u het dorp binnenrijdt ligt
het partycentrum aan uw rechterkant.
(S2) Startpunt bij bushalte Loon op Zand. Hier stopt een frequente busverbinding tussen Tilburg en Waalwijk. Opstapplaats Tilburg CS of
Waalwijk, lijn 137 en 138.

T

Kaatsheuvel/Waalwijk

ST

Deze wandelroute ontleent haar naam aan het dorp De Moer, het kleinste
dorp van de Gemeente Loon op Zand. De route leidt langs kleinschalige
akker- en weidepercelen, bospercelen en boomsingels. Bovendien loopt
u over Landgoed Huis ter Heide, wat vandaag de dag voornamelijk uit
gemengd loof- en naaldbos bestaat. Vroeger was dit een woest heidegebied, maar ondanks de naam van het gebied is er nog maar weinig
heide aanwezig. De laatste jaren tracht Vereniging Natuurmonumenten
het gebied weer te herstellen in haar oude staat. Op de open plekken in
het bos zorgen loslopende runderen voor de begrazing.
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14. Na het bosperceel gaat u LA het zandpad in. Gedurende 500 m vervolgt u dit pad langs weiland en akker. Bij de gestapelde stenen
muur voor het bos gaat u RA. U loopt langs het weiland tot aan
het zandpad. U gaat RA en volgt het pad langs de sloot tot aan de

