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blz 2 van 3
Ten noorden van Tilburg en ten westen van Loon op Zand ligt het mooie Landgoed Huis ter Heide met
mooie bossen, prachtige vennen, een theetuin, een schitterend vlonderpad over het water en twee
uitkijktorens. Vanaf de parkeerplaats loopt u al snel over leuke graspaadjes door de weilanden en dan
struint u geruime tijd door de bossen van Huis ter Heide. In de buurtschap De Moer berikt u na 5 km de
leuke Theetuin de Wensput voor een pauze. U kunt er ook heerlijk lunchen. Via een mooi voetpad loopt u
weer een stuk door de bossen en bij de N260 passeer u een auberge. U volgt even een fietspad en dan
wordt de route steeds mooier! Via een mooi natuurgebied wandelt u door weilanden naar de
Vossenbergvennen waar een uitkijktoren staat. Dan wandelt u door het weiland naar het schitterende
vlonderpad over het Leikeven. Even later komt u bij de tweede uitkijktoren met mooi uitzicht op de vennen.
Via een zandpad langs de Vlindervennen loop u terug naar de parkeerplaats. U kunt de wandeling ook
starten bij B&B, Theetuin de Wensput (geen parkeermogelijkheid), start dan bij punt 3.
GPS-afstand 13800 m, looptijd 3.20 uur en hoogteverschil 8 m.
Startadres: Parkeerplaats voor strandbad, Baan Achter de Plakken 1, Loon op Zand.
Parkeer tegenover de met bladeren bedekte poort naast de vakken voor rolstoelers. (Achter de parkeerstrook ligt
nog een grotere parkeerplaats).
Startadres: B&B, Theetuin De Wensput, Middelstraat 14, De Moer. Tel: 013-8503159. (Start bij punt 3).

1346 LOON OP ZAND 13,8 km
1. Staande met uw rug naar de parkeerplaats
gaat u L over de asfaltweg. Aan de ruime kruising
bij parkeerplaats gaat u RD (pijl) door het ijzeren
klaphek en volg de bosweg. Bij de bosrand
negeert u zijpaadje rechts omhoog en 10 m
verder
gaat
u
aan
de
3-sprong
bij
wandelknooppunt (wkp) 7 R (10) via klaphek over
het graspad. **** U passeert een zitbank en
voorbij klaphek gaat u L langs de doorgaande
weg. Na 200 m gaat u bij bord “Huis ter Heide” L
(pijl) via klaphek over het graspad, dat u geruime
tijd RD volgt.
(U loopt hier door het natuurgebied Huis ter Heide.
Mogelijk momt u dit gebied Schotse Hooglanders
(runderen met horens tegen)).
Voorbij volgend klaphek gaat u bij veerooster R
over de asfaltweg. Aan de kruising bij wkp 10
gaat u L (6) over de asfaltweg. Aan de 3-sprong
bij bord “Gedenkbos” gaat u RD. 30 m verder
gaat u aan de 3-sprong L over de weg langs de
bosrand. Waar de weg ophoudt, volgt u RD het
pad (ruiterroute) langs de bosrand. Negeer zijpad
rechts.
2. Steek de asfaltweg over en loop RD over het
pad. Na 40 m gaat u bij houten doorgang RD over
het bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD door het
klaphek en volg RD het bospad. Aan de ongelijke
4-sprong, met rechts een afsluitboom, gaat u RD.
Aan de 4-sprong, met rechts 2 afgezaagde
bomen, gaat u R. Voorbij klaphek gaat u aan de
3-sprong RD. Steek de doorgaande weg over en
loop via het klaphek RD over het bospad verder
door het natuurgebied Huis ter Heide. Na 50 m

gaat u aan de 4-sprong L (pijl) over het
bospaadje. Steek de bosweg over en loop RD
(pijl). U passeert een zitbank en dan buigt het
pad naar links. Voorbij klaphek gaat u L over de
grindweg. Aan de doorgaande weg gaat u R. Na
200 m komt u rechts (huisnr. 14) bij B&B Theetuin
De Wensput, een mooie pauzeplek.
3. Met uw rug naar De Wensput gaat u L. Na 200
m gaat u aan de kruising R (pijl/wit-rood) over de
veldweg. Bij mooie zitbank buigt de veldweg
naar links. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl/witrood). Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij
afsluitboom L (pijl) over het mooie pad. Steek de
zandweg over en loop via klaphek RD (pijl/witrood) over het pad. Na 50 m gaat u aan de 3sprong bij wkp 14 R (65) over het kronkelende
bospad, dat u geruime tijd volgt door het
naaldbos. Aan de 3-sprong bij wkp 65 gaat u R
(64). Voorbij klaphek gaat u aan de ongelijke 4sprong L (pijl/ruiterroute) over het brede pad. Aan
de T-splitsing gaat u bij afsluitboom R. U loopt
onder de hoogspanningskabels door en volg het
bospad. Negeer zijpad rechts. Het pad buigt naar
rechts (pijl/wit-rood). Negeer zijpaden rechts.
Loop dan RD de heuvel op.
4. Aan de T-splitsing gaat u L (39) over de
klinkerweg. Aan de volgende T-splitsing gaat u L
langs de Moerse Hoeve. Neem de eerste
doodlopende weg L (fietsroute 57) langs een
mooie rij bomen. Volg enige tijd het fietspad. Via
veerooster gaat u schuin L over de weg. Meteen
daarna gaat u aan de Y-splitsing R over de
zandweg langs de afrastering. De zandweg buigt
naar links. Negeer graspad links.

Een eind verder
loopt u onder de
hoogspanningskabels door. Het pad wordt een
graspad en aan het eind van de afrastering buigt
het pad naar links. Na 50 m buigt het pad naar
rechts en wordt een smal bospaadje. Voorbij
dikke boom loopt u RD door het klaphek en volgt
u RD het graspad langs een rij bomen. U passeert
2 paaltjes en loop dan RD langs het ven.
5. Bij bord “Vossenbergvennen” gaat u L en loop
dan naar de uitkijktoren.
(Ook al is de uitkijktoren niet hoog, het uitzicht is
boven zeker de moeite waard! In de verte ziet u o.a.
het Leikeven met het mooie vlonderpad waar u straks
nog komt.
Bij het Leikeven en omgeving zijn meestal veel
soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de
zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe
klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk,
groenpootruiter,
bosruiter,
zwarte
specht,
boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms
bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker,
kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek
komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs)
Vanaf de uitkijktoren loopt u terug naar het bord
“Vossenbergvennen”, ga R en ga dan meteen R
door het weiland richting paaltje. Aan de
ongelijke 4-sprong bij zitbank neemt u het meest
rechtse paadje en volg dan het prachtige
vlonderpad over het Leikeven. Aan de T-splitsing
bij zitbank gaat u R over de zandweg. Negeer het

eerste paadje rechts naar het ven. Neem nu het
volgende paadje R dat meteen naar links buigt
langs het mooie ven. Bij boom blijft u langs het
ven lopen. Bij meerstammige boom gaat u links
naar de zandweg en gaat u R langs een zitbank.
Meteen voorbij de zitbank gaat u R het
trappenpad omhoog. (Boven heeft u prachtige
uitzicht op het Leikeven). Loop terug de trap af en
ga R.
6.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing bij
wkp 66 R (67) over de zandweg. Na 50 m gaat u
aan de 3-sprong R. (U verlaat de gele pijl). Een eind
verder buigt het pad naar links langs een zitbank.
Let op! U passeert rechts een hoge paal en 10 m
verder gaat u meteen voorbij de links gelegen
greppel aan de 3-sprong L over het graspad met
links de greppel met bomen. Aan de T-splitsing
voor hoogspanningsmast gaat u R (pijl) over de
zandweg
en
u
loopt
onder
de
hoogspanningskabels door. Een eind verder
passeert u een zitbank met mooi uitzicht op de
Vlindervennen en de heuvels. Let op! Een eind
verder ziet u links een ijzeren hek bij wkp 67.
(Degene, die is gestart bij de Theetuin De Wensput
gaat hier L (10) via het klaphek over het graspad. Ga
dan verder bij **** in punt 1).
Loop hier RD over de bosweg. Voorbij het grote
klaphek gaat u aan de ruime kruising RD terug
naar de parkeerplaats.
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