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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,38 km  2.45 uur  17 m  23 m 
 

Ten noorden van Tilburg ligt nabij het dorp de Moer een schitterend wandelgebied. Tijdens deze 
gemakkelijke en afwisselende wandeling, wandelt u meteen de bossen in en al snel loopt u door de mooie 
Natuurbegraafplaats Huis ter Heide.  U struint enge tijd door weilanden en dan komt u bij een zitbank aan 
de Vlindervennen, een mooi pauzeplekje.  U loopt langs het Galgenven en dan struint u geruime tijd door 
prachtige natuur, waar ook runderen lopen.  U bereikt de uitkijktoren Leikeven en voorbij de Rauwe Vennen 
wandelt u over een schitterend vlonderpad, over het water van het Moerven. Via een leuk bospaadje loopt u 
naar het Bodemven en via mooie bomenlanen en veldwegen wandelt u terug naar het restaurant met terras.  
Onderweg staan genoeg zitbanken voor een pauze.   
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Startadres: Hotel - Restaurant - Camping De Zwammenberg, Zijstraat 20,  De Moer.  Tel: 013-5156010.  
Restaurant geopend van woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. 
 

 
 

1679. DE MOER 12,4 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de uitgang 
en gaat u R over het pad langs de doorgaande 
weg.  Na 50 m steekt u, bij wandelknooppunt 
(wkp) 72, L (86) de doorgaande weg over en loop 
RD (St. Annapadje) over het pad. Na 200 buigt het 
pad naar rechts en loopt dan tussen het water 
door.  Bijna 50 m verder  gaat u aan de 3-sprong 
L over het pad met links afrastering van weiland.  
Aan de T-splitsing bij wkp 86 gaat u L (87) over 
het pad dat naar  rechts en links buigt. Aan de  
3-sprong, bij wkp 87, gaat u via klaphek R (79) 
over het pad en u loopt over het grondgebied van 
landgoed Huis ter Heide.  
 

(Mogelijk komt u hier op het landgoed Schotse 
hooglanders (runderen met horens) tegen).    
 

Na ruim 50  m gaat u aan de 3-sprong R en volg 
het brede pad door het naaldbos. (U verlaat de 
gele pijl)  Na 300 m gaat u L over bospad met links 
een greppel. 400 m verder, aan de T-splitsing, 
voor hoge naaldbomen, gaat u R. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD richting houten hek.   
 

2.   Voorbij klaphek steekt u de  doorgaande weg 
(Middelstraat) over en loopt  u RD over de 
klinkerweg van Natuurbegraafplaats Huis ter 
Heide. Meteen daarna, bij begin parkeerplaats,   
volgt u de klinkerweg, die naar links langs de 
slagboom buigt en dan een grindweg wordt.  
Negeer zijpaden en loop RD met even verder links 
de boswachterswoning en rechts een houten 
schuur.  
 

(Het prachtige witte landhuis met de wit-rode 
klapluiken is gebouwd in 1864. Alleen het middelste 
gedeelte stond er toen en diende als jachthuis. Rond 
1900 zijn de zijvleugels gebouwd en werd het een 
boswachterswoning).  
 

Na bijna 150 m gaat u, meteen na de schuur, R 
over het grindpad, Negeer na bijna 50 m zijpad 
rechts. Aan de 3-sprong gaat u L en meteen 
daarna aan de ongelijke 4-sprong, gaat u RD met 
rechts een grasveld en links een bos.  (U loopt nog 
steeds over de natuurbegraafplaats). Negeer 
zijpaden en blijf het pad, dat een bospad wordt, 
via twee klaphekken RD volgen.    
 

3. Na 500 m steekt u de asfaltweg over en loopt u 
RD (ruiterroute) over de veldweg met links de 

bosrand. Na ruim 500 m gaat u bij slagboom RD 
over de asfaltweg.  Aan de T-splitsing gaat u R 
(Spinderspad), langs de doorgaande weg en vlak 
daarna aan de 3-sprong, gaat u RD. Aan de 
kruising, bij wkp 10, gaat u R (11). Na ruim 50 m, 
voorbij veerooster, gaat u via klaphek L het 
weiland in en volg RD het graspad, dat na 100 m 
bij paaltje flauw naar links buigt, met rechts een 
bosje.  Meteen voorbij dit bosje gaat u R richting 
de windturbines. Bij volgend paaltje buigt het pad 
links richting klaphek en voorbij het klaphek gaat 
u R (pijl) langs de doorgaande weg met links  
‘t Blauwe Meer. Na bijna 200 m gaat u R (pijl) door 
het klaphek en volg het graspad richting heuvel.  
Bij paaltje en het rechts gelegen ven, dat een 
onderdeel is van de Vlindervennen, gaat u schuin 
rechts richting klaphek en links boven ziet u een 
zitbank (genietplekje na 5 km).   
 

4. Voorbij dit klaphek gaat u aan de T-splitsing, 
bij wkp 67, R (66) over het brede zandpad met 
links andere Vlindervennen.  
 

(Als u wilt pauzeren op de zitbank, ga hier dan L en 
meteen daarna gaat u weer L en u komt bij de 
zitbank, echt een mooi plekje).   
 

Na ruim 600 m loopt u onder 
hoogspanningskabels door. 150 m verder  gaat u 
aan de 3-sprong, met rechts een 
hoogspanningsmast, L over het brede graspad 
met links een de van de Vlindervennen en rechts 
het Galgenven. (U verlaat hier aan de 3-sprong de 
gele pijl). Na 400 m, aan de T-splitsing voor 
afrastering, gaat u L met rechts de afrastering.   
Op de hoek van de afrastering loopt u RD met 
links de bosrand en bij paaltje buigt het pad flauw 
naar rechts. Voor ven buigt het pad naar rechts 
en na 25 m gaat u aan de 3-sprong, bij met bordje 
“Picknickbank”, L. Na geruime tijd gaat u aan de 
T-splitsing, bij 3-stammige berk, L en meteen 
daarna bij bordje “geen toegang” gaat u R over 
het brede graspad. U struint geruime tijd door het 
mooie natuurgebied en dan bereikt u de Leikeven 
uitkijktoren met prachtig uitzicht op de vennen, 
waar meestal veel soorten vogels te zien zijn.   
 
5.  Voorbij de uitkijktoren volgt u RD het graspad 
dat een ruime bocht naar rechts maakt en u 
passeert na 300 m links de Rauwe Vennen.  
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Na 500 m gaat u bij zitbank R over het prachtige 
vlonderpad door het Moerven. Aan de T-splitsing 
gaat u L en u passeert een zitbank. Meteen 
daarna gaat u R (pijl) over het bospaadje.   Na 
ruim 50 m  gaat u aan de 3-sprong R over het pad 
door het berkenbos. (U verlaat de gele pijl). Meteen 
daarna, aan de omgekeerde Y-splitsing, gaat u 
RD. Aan de 4-sprong gaat u L (pijl). Aan de  
3-sprong gaat u R (pijl) langs een zitbank. Voorbij 
klaphek gaat u aan de T-splitsing, bij 
vogelkijkpunt Bodemven, L over  de bosweg. (U 
verlaat de gele pijl). Na 400 m gaat u aan de  
4-sprong, bij afsluitboom, R (pijl) door de 
bomenlaan. Aan  de T-splitsing bij afsluitboom 
gaat u R (pijl).   
 

6. Na ruim 50 m gaat u bij beekje L (pijl) over het 
pad.   
 

(U passeert een zitbank met mooi zicht op Sint -
Joachimkerk (1901-1902)  in De Moer).   
 

Na bijna 700 m steekt u bij wkp 85 de asfaltweg 
over en loopt u RD (2) over de veldweg. Negeer 
klaphek rechts en volg de veldweg langs de hoge 
afrastering.  250 m verder gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 86 L (72).  Aan de T-splitsing, voor sloot, 
gaat u R en dan buigt het pad naar links. Steek de 
doorgaande weg over en ga bij wkp  72 R (73) 
over het pad. Na 50 m gaat u L en u komt bij 
restaurant en hotel De Zwammenberg, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog kunt 
nagenieten. 

 

 

Auteur: Jos Wlazlo    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,  

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 
 

 

 
 

 


