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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling wandelt u eerst door het natuurgebied van de
Kleine Dommel Dan struint u geruime tijd dwars door de Strabrechtseheide waar de nodige zitbanken,
genietplekjes, staan om te pauzeren. Op de heide passeert u enkele vennen o. a. het prachtige Kiezelven en
dan wandelt u over leuke bospaadjes terug naar het eetcafé met ruim terras waar u ook nog naar het
paardrijden kunt kijken. Neem voor onderweg zelf proviand mee.
GPS-afstand 13000 m, looptijd 2.45 uur en hoogteverschil 9 m.
Startadres: Parkeerplaats Manege Meulendijks, Strabrechtseheideweg 6, Heeze.
P.S. Navigatie = Geldrop, Strabrechtseheideweg 6.
Bij de manege is een ruime parkeerplaats. De manege is alleen bereikbaar vanuit Geldrop!

991 HEEZE 13 km
1. Met uw rug naar het gebouw gaat u L naar de
uitgang en ga dan R over de verharde weg.
Voorbij afsluitboom gaat u aan de 4-sprong R
over het grind- fietspad met rechts de grote
ruitersportcentrum/manege Meulendijks en links
heidegebied. 400 m verder gaat u aan de Tsplitsing L (fr. 62) met rechts een breed zandruiterpad. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 49 en picknickbank R
(40/Rul Laarzenpad) over het bospad en loop
meteen daarna bij afsluitboom RD over het
graspad door het Kleine Dommeldal.
(U volgt nu het laarzenpad dat na heel veel regen
drassig kan zijn. Is dit zo, volg dan het beneden aan
de routebeschrijving beschreven alternatief).
Na 200 m steekt u bij infobord via brug de Kleine
Dommel over en volgt u RD het graspad. Na 150
m, tegenover poel, gaat u R door het draaihekje
en volg RD het graspad. Aan de T-splitsing bij
wkp 40 gaat u L (71/Laarzenpad) over de veldweg.
Negeer graspad rechts richting clubgebouw/
schietterrein
met
twee
schietpalen
met
kogelvanger van schutterij St. Jacob en St. Anna,
die voor het eerst in 1576 is genoemd. Aan de 3sprong gaat u R (laarzenpad) verder over de
veldweg. Aan de asfaltweg (eikenlaan) gaat u L.
2. Aan de T-splitsing in Rul (Heeze) gaat u L
(Rul). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD.
Na 150 m gaat u aan de 3-sprong bij
ruiterknooppunt 22 R (Rul 21-26/rr 66) over de
asfaltweg langs huisnr. 21. Voorbij huisnr. 26
gaat u aan de T-splitsing R over de veldweg.
Negeer zijwegen en volg geruime tijd de veldweg
met links een sloot/rij populieren. Na 400 m gaat
u voorbij zitbank L over de veldweg. Aan de 3sprong met houten hek gaat u L (Rulse
laarzenpad) en houd meteen links aan. Het pad
loopt door een bos en weiland en dan passeert u
een draaihekje. Volg het pad langs het beekje en
steek de beek (aftakking van de Kleine Dommel)
over. Ga dan L (pijl) over het pad. Op de hoek
van de afrastering gaat u R en even verder steekt

u weer de Kleine Dommel over. Na de brug gaat u
R (pijl).
3. Na 30 m gaat u L (laarzenpad) over het graspad
langs de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u L
over de zandweg. (U verlaat hier het laarzenpad).
Na 200 m gaat u bij bordje “Heeze/,
Strabrechtseheide” scherp R over het pad. ****
Volg geruime tijd het pad dat een eind verder
door de heide gaat. Na 700 m gaat u aan de Tsplitsing bij picknickbank, infobord en wkp 44 L
(54). Volg nu geruime het brede pad door de
1850 ha. grote Strabrechtse heide, het grootste
aaneengesloten heidegebied van Noord-Brabant.
(Een eind verder 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 600 passeert u bij vliegden
een zitbank, een genietplekje).
3. Na 1,6 km gaat u aan de 3-sprong bij wkp 54 R
(53).
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij de vliegden
bij een zitbank, een genietplekje.
Hier aan de 3-sprong ziet u rechts het Waschven,
waar u mogelijk Schotse hooglanders ziet. Hier aan
de 3-sprong staat rechts 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
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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).
Negeer zijpaden en volg geruime het brede pad
verder door de heide.
4. Na 1.1 km voorbij links gelegen klein naaldbos
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 53 L (52)
(Hier staat rechts een zitbank, een mooi pauzeplek).
Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing bij infobord L.
(U verlaat hier 52). 150 m verder gaat u aan de 3sprong L (brandweer 20) over de zandweg, die
een bocht naar rechts maakt. Aan de volgende 3sprong gaat u L (brandweer 19) en volg geruime
tijd het brede pad verder door de heide.
(Waar u na 1,2 km links het mooie Kiezelven ziet,
kunt u L een paadje inlopen waar u het mooiste
uitzicht op dit ven heeft).

Meteen voorbij het ven gaat u aan de ruime 4sprong RD over het zandpad. Aan de 5-sprong
gaat u R over het mulle zandpad. Aan de Ysplitsing gaat u L over het pad. Aan de kruising
gaat u RD. Aan de Y-splitsing gaat u L. ( U verlaat
hier de pijl) Volg nu geruime tijd het pad dat na
200 naar links buigt met rechts het Meerllomeer
(slecht te zien). Na 500 m gaat u aan de Tsplitsing bij 45 R (46) met links het Slootjesven.
5. Na bijna 200 m gaat u L (pijl) over het paadje
met links het Slootjesven. Negeer zijpaden. Na
500 m gaat aan de T-splitsing L over het zandpad.
U passeert een knuppelpaadje en aan de 3sprong gaat u R (groen/geel-blauw). Aan de Tsplitsing in het bos neemt u het tweede pad R.
(Dus niet het ruiterpad). Aan de kruising gaat u
RD (groen). Aan de verharde weg gaat u R langs
de afsluitboom en u komt weer bij de
parkeerplaats.
Alternatief laarzenpad:
Bij wkp 49 volgt u RD het grind- fietspad. Negeer
na 400 m bij Natuurpoort De Plaetse asfaltweg
links. 100 m verder gaat u R over de asfaltweg.
Na 50 m gaat u L over veldweg. Na 100 m gaat u
bij bordje “Heeze/ Strabrechtseheide” schuin L,
Ga nu verder bij **** in punt 3).
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