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Tijdens deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling wandelt u eerst door het natuurgebied van de 
Kleine Dommel dat na veel regenval nat kan zijn, doe dan hoge schoenen aan. Dan struint u geruime tijd 
over de prachtige Strabrechtse heide die elk jaargetijde mooi is.  Via o. a leuke bospaadjes loopt u dan 
naar het mooie kasteel Heeze. (Rondleidingen van 1 mei t/m 30 sept. Op zondagmiddag om twee en drie 
uur en woensdag om twee uur. Op andere dagen op afspraak). Aan het eind komt u bij weer bij de sponsor 
waar een leuk terras is en waar iets kunt eten en drinken.  U kunt de route inkorten tot 9,5 km. 
 

 
 

Startadres: Tapperij De Zwaan, Kapelstraat 23, Heeze.  Tel:040-2264357.    U kunt gratis parkeren in de straat. 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats  natuurpoort ‘De Plaetse’, de Plaetse 71 Heeze en dan na 
11 km pauzeren bij de Zwaan.  Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Ga dan verder bij **** in punt 2  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,48 km  2.55 uur  35 m  35 m 
 

 
 

1038. HEEZE 13,5 km – 9,5 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van De Zwaan en 
uw gezicht naar de rijksmonumentale Nederlands 
Hervormde kerk (1906/nu Protestante Gemeente) 
gaat u R en u passeert meteen rechts het pand  
van de  voormalige koperslagerij.  
 

(De kerk is gebouwd op de plek van de voormalige 
middeleeuwse kapel van kasteel Heeze. De klok in 
de toren dateert uit 1451). 
 

Negeer meteen bij wandelknooppunt (wkp) 73 en 
de mooie voormalige  langgevelboerderij 
doodlopende weg rechts (Boschstraat) en loop 
RD (7). Na 150 m gaat u voorbij huisnr. 1 R 
(Strabrecht/pijl/geel-blauw).  
 

(Hier aan het driehoekig grasveld staan een aantal 
voormalige langgevelboerderijen waarvan overigens 
geen enkele in oorspronkelijke staat is behouden. Bij  
een langgevelboerderij zijn voorhuis, stal en schuur 
aan elkaar gebouwd en alle deuren bevinden zijn in 
de lange gevels.  
 

Op het grasveld zijn de resten gevonden van een 
oude waterput. Voorts herinnert een beeldengroep 
aan de vele schilders die rond 1900 in en rond Heeze 
hun schilderijen maakten). 
 

Na bijna 300 m aan de 4-sprong in de buurt 
Strabrecht gaat u RD (pijl/geel-blauw). Aan de 3-
sprong gaat u verder RD (Strabrecht). Meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing bij alweer een 
mooie voormalige langgevelboerderij   (huisnr. 4)  
L/RD (pijl) over de klinkerweg, die meteen daarna 
een veldweg wordt met rechts een rij Canadese 
populieren. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp 7 R (47).  
 

(U gaat nu het laarzenpad lopen tot punt 2. Als het na 
veel regenval te nat of niet mogelijk is, loop dan hier 

RD (4/zie blauwe stippellijn op routekaart) verder 
over de veldweg, die na 400 m bij huisnr. 26 een  
asfaltweg wordt. Na 600 m  aan de T-splitsing bij 
ruiterknooppunt 22 gaat u R (Rul) over de asfaltweg. 
(U verlaat 4). Negeer zijwegen en na ruim 400 m 
steekt u de Kleine Dommel over. 200 m verder 
passeert u rechts de grote parkeerplaats natuurpoort 
‘De Plaetse’. Negeer vlak daarna zandweg rechts.  
Ga nu verder bij **** in punt 2). 
 

Aan de 3-sprong voor houten hek gaat u L 
(pijl/laarzen pad) over het graspad dat meteen 
naar links buigt en vervolgens naar rechts buigt 
en een eindje verder rechts het bos inbuigt.  
 

(In het bos kan het pad over een afstand van circa 25 
m erg drassig zijn. Is dat zo, loop dan terug naar het 
houten hek en ga L over het pad dat na 50 m naar 
links buigt. Volg het pad dat aan het eind door een 
weiland/grasland loopt met rechts afrastering. Ga dan 
verder bij volgende zin).  
 

Via bruggetje steekt u een sloot over en volg het 
pad met even verder rechts een meander van een 
aftakking van de Kleine Dommel, die weer in de 
Kleine Dommel stroomt. Via volgende burg steekt 
u de aftakking van de Kleine Dommel over en 
volg het pad met links de beek.  Aan de 3-sprong, 
met links een uitkijkpunt in de beek, gaat R (pijl) 
over het pad met rechts afrastering weiland.  Via 
volgende brug steekt u de Kleine Dommel over en 
ga R (pijl) over het graspad, dat even verder naar 
links buigt en u de Kleine Dommel verlaat.    
 

2.  Aan de T-splitsing gaat u L over de zandweg 
met rechts een grind- fietspad. (U verlaat hier de 
gele pijl en laarzenpad). Na 250 m, voorbij links 
staande  afsluitboom  en bij 
ruitermarkeringspaaltje, gaat u  RD (48).  

http://www.tapperijdezwaan.nl/
tel:040-2264357
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(Degene die 9,5 km loopt, gaat hier scherp R, steek 
meteen het grind- fietspad over en volg geruime tijd 
RD de bosweg. Na 750 m gaat u aan de T-splitsing 
bij wkp 44 R (47). Ga dan verder bij **** in punt 3).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (Rul) over de 
asfaltweg.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen links bij de  
grote parkeerplaats natuurpoort ‘De Plaetse’),  
 

**** Negeer meteen fiets-grindpad rechts en 
meteen daarna grindpad rechts, dat verboden is 
voor fietser richting groentetuin. Meteen daarna 
aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 48 
gaat u voor  slagboom en bord 
“Insectenreservaat Strabechtse heide”  R over 
het smalle pad met links de stallen van de 
werkplaats van Staatbosbeheer.   (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).   
 

(U kunt ook over het eerder gelegen grindpad, dat 
verboden voor fietsers is, lopen richting groentetuin.  
 

U kunt hier ook bij afsluitboom en ANWB- 
wegwijzerpaddenstoel RD (49) lopen met rechts de 
werkplaats van Staatsbosbeer.   Negeer zijpaden. Na 
bijna 200 m voorbij vlonderpaden loopt u RD over de 
zandweg met links een grind- fietspad. Ga nu verder 
bij **** in punt 3). 
 

Na 150 m loopt u RD over het grindpad, dat 
meteen daarna links het bios inbuigt. Negeer 
zijpaden.   
 

3. Na bijna 200 m gaat u R over het vlonderpad en 
u  passeert meteen links een infobordje.  
 

(Hier ziet u links de grote schaapskooi. waar een 
kudde van 350 Kempense heideschapen is 
gehuisvest). 
 

Aan het einde van het vlonderpad gaat u bij groot 
infobord “Strabrechtse heide” R (pijl/geel-rood)  
over brede zandweg met links een fiets- grindpad 
**** Na 1 km gaat u aan de 4-sprong bij 
picknickbank R (brandweer 17/geel-rood/fr. 88) 
over de zandweg met links een grind-fietspad    
verder over de Strabrechtse heide, het grootste 
aaneengesloten heidegebied van Noord-Brabant. 
 

(Na 200 m passeert u links een zitbank, genietplekje,  
waar u mooi uitzicht heeft op het Scheidingsven. In 
het vroege voorjaar hoort en ziet u hier bij de vennen 
de heikikker. Aan dit brede pad passeert u nog 
enkele zitbanken, genietplekjes.  
 

Na 600 m bij rechts staande zitbank ziet u links in de 
verte de 105 m hoge betonnen televisietoren in 
Mierlo, die in 1957 door KPN is gebouwd om tv-
uitzendingen vanuit Hilversum door te stralen naar de 
zendtoren in Roermond. De toren, die nu in 
eigendom is van Cellnex, wordt nu gebruikt voor het 
doorgeven van de radiosignalen 
 

Na 1,4 km gaat u aan de 3-sprong bij 
picknickbank en wkp 54 R (44/geel-rood) over het 
brede pad dat u geruime tijd RD volgt verder door 
de Strabechtse heide.  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u links het Waschven, 
waar u mogelijk Schotse hooglanders ziet.  
 

Hier aan de 3-sprong staat links  een  QR - code met 
info over neergestorte vliegtuigen. Volgens de 
Verliesregisters 1939 – 1945 van het Ministerie van 
Defensie zijn hier op de heide tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vier vliegtuigen van de geallieerden 
neergestort.  
 

Op 5 juli 1941 werd een Britse bommenwerpen 
Hampden I van het 106e Squadron hier 
neergeschoten. De vier koppige bemanning kwam 
om in de vuurzee, die na de crash ontstond en ligt 
begraven op de oorlogsbegraafplaats in Woensel.  
 

Op 8 juli 1941 stortte een bommenwerper Wellington 
IC van het 99e Squadron na een luchtgevecht boven 
Geldrop hier neer. De zeven koppige bemanning 
werd  krijgsgevangen genomen.  
 

Op 27 dec. 1941 stortte een bommenwerper 
Wellington IC van het 57e Squadron, die op weg was 
naar Düsseldorf, hier  neer. De 5 bemanningsleden 
kwamen om het leven  en liggen begraven op de 
oorlogsbegraafplaats in Woensel.  
 

Op 27 april 1944 werd een Lancaster bommenwerper 
van het 434 Squadron RCAF door een 
Messerschmitt Bf 110G-4 van het 3./NJG 3 

neergeschoten.  De neerstortende Lancaster raakte  

de Duitse  jager, die vervolgens zelf ook neerstortte) 
 

Na 1,6 km gaat u aan de 3-sprong bij wkp 44, 
picknickbank en infobord RD (47/geel-rood).  
 

(Voordat u het bos inloopt, is dit een mooie 
pauzeplek na 7 km wandelen).  
 

Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 47 L 
(1/geel-rood/wit-rood) over de grindweg met links 
de grote heide en rechts aan de bosrand een 
weiland. Na 750 m steekt u  in de 
Herbertusbossen via bruggetje het beekje 
genaamd Witte Loop over.   
 

4. Bijna 100 m verder aan de T-splitsing bij wkp 1 
gaat u L (80) over de brede bosweg/eikenlaan.   (U 
verlaat hier geel-rood en wit-rood). Na 300 m gaat u 
aan de 3-sprong bij het beekje Witte Loop RD 
(pijl/geel-blauw) verder door de eikenlaan, die 300 
m verder naar rechts buigt. Na 600 m bij zitbank 
en insectenhotels gaat u schuin L (pijl/geel-rood) 
via het pad door de bosstrook door de heide. Aan 
de 3-sprong bij wkp 80 gaat u RD (81/geel-rood).   
 

(Na ruim 300 m passeert u een zitbank//Marli’s 
bankje, een genietplekje).  
 

Na 500 m aan de T-splitsing in het bos gaat u L 
(pijl) omhoog. Meteen daarna gaat u R over het 
brede gras- bospad. (U verlaat hier de gele pijl). 
Aan de T-splitsing gaat u R de bosweg omlaag.  
Negeer zijpaden. Na 750 m gaat u aan de 4-
sprong RD over de gras- bospad.  
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u L met 
links een slootje/greppel.  
 

5. Steek de grindweg over en loop RD over het 
paadje met links de greppel en rechts een 
weiland.  
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Volg geruime tijd het pad, dat na 150 m naar 
rechts buigt met links op afstand de doorgaande 
weg (Somerenseweg). Na 600 m buigt het pad 
weer naar rechts en u verlaat de doorgaande weg. 
Negeer zijpaadjes. Steek de  zandweg over en 
loop RD met links een weiland.   
 

(Na 150 m  passeert u links een zitbank en 50 m 
verder loopt u langs een meander van De Sterkelse 
Aa).  
 

Na 300 m steekt u L (geel-rood/geel-blauw) via 
brug de Sterkselse Aa over. Meteen na de brug 
gaat u R (wit-geel/geel-blauw) over het bospad en 
300 m veder wandelt u langs de gracht van het 
links gelegen Kasteel Heeze.   
 

(Bijna aan het eind van het pad passeert u rechts de 
voormalige ijskelder (18e eeuw) van het kasteel).  
  

Aan de T-splitsing gaat u L over de smalle 
asfaltweg. Aan de 3-sprong voorbij bruggetje, dat 
voert naar  de tuinmanswoning (1905) van het 
kasteel.  en voor brug over de Groote Aa, gaat u L 
over het pad met links de slotgracht van het 
kasteel en rechts de Groote Aa, die hier vlakbij 
samenvloeit met de Sterksele Aa en dan Kleine 
Dommel heet.  
 

(Het kasteel bestaat uit  2 delen namelijk het 
middeleeuwse slot Eymerick  (achterkant) dat rond 

1310 werd gebouwd  en het huidig kasteel (1660- 
1665), beide met hun eigen binnenplaats. De 
bijgebouwen stammen uit rond 1750.  
 

Het kasteel is sinds 1760 bewoond door de adellijke 
familie van Tuyll van Serooskerken   en is daarmee 
één van de laatst bewoonde kastelen in Nederland.  
 

Voor de ingang van het imposante kasteel gaat u 
R va brug over de Sterksele Aa over de 
klinkerweg.  
 

(Het kasteel is onder leiding van een deskundige gids 
te bezoeken. Van 1 mei t/m 30 sept. op zondag om 
14:00 u. en 15:00 uur. Op woensdag om 14:00 uur; 
Van 1 juli t/m 31 aug. op woensdag ook nog om 

15.00 uur. Daarnaast op afspraak. Kijk voor de 

zekerheid even op de website van het kasteel). 
 

Bij het verlaten van het kasteelterrein  bij 
toegangshek van de oprijlaan  passeert u links de 
duiventoren (eind 18e eeuw) en loopt u RD verder 
over de klinkerweg richting kerk. Aan de 
doorgaande weg, met links de voormalige 
kasteelhoeve De Wienberg, gaat R. U komt 
meteen rechts weer bij Tapperij de Zwaan, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. 
 

 
 

Auteur: Jos Wlazlo    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden  
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  

 
 


