
Zondag 15 januari 14.00 uur 

“Sporenwandeling: je neus achterna”  

Wandeling door Heezerenbosch – richting 

Groote Heide wild-ecoduct. Vertrek: Einde 

verharde weg Heezerenbosch.  

We kijken vooral naar sporen van dieren, 

loopsporen van konijnen, vogels en reeën, 

haksporen van spechten.  

 

Zondag 19 februari 14,00 uur 

“In het spoor van de freule” 

Wandelen door de Herbertusbossen en naar 

het Freulelaantje. Vertrek: parkeerterrein 

Brabants Landschap, einde Boschlaan. 

Wandeling door een afwisselend gebied van 

weilanden en loof- en naaldbos, met een rijk 

vogelleven. Waar het gebied overgaat in de 

heide komen vennetjes voor met jeneverbes 

en gagelstruiken. De freule liet zich hier 

rondrijden.  

 

Zondag 19 maart 14.00 uur  

“Ieder vogeltje zingt zoals.…”  

Vogelwandeling in de Herbertusbossen. 

Vertrek: einde Boschlaan. 

Herbertusbossen is de naam voor een oud bos 

met hoogopgaand loof- en naaldhout in de 

buurt van kasteel Heeze. Tijdens deze 

vogelwandeling zullen veel algemene soorten 

zien, zoals diverse spechten en mezen. Maar 

misschien hebben we geluk en krijgen we  de 

ijsvogel, de bonte vliegenvanger en het 

goudhaantje te zien.  

Zondag 16 april 14.00 uur 

“Op zoek naar de ijsvogel”   

Vogelwandeling in de Pan. Vertrek: Panweg 

Maarheeze, parkeerplaats Staatsbosbeheer bij 

Sterksels Kanaal.  

Door het gebied stroomt de Sterkselse Aa, een 

kleine maar sterk slingerende beek met enkele 

zeldzame vissoorten. De Pan bestaat vooral uit 

droog naaldbos, graslanden en loofbos langs 

het Sterksels kanaal. Het is een zeer vogelrijk 

gebied en de eerste vogelzang zal mogelijk al 

te horen zijn.  

 
Zondag 21 mei 9.00 uur 

“Terug naar de ijstijd” 

Wandeling door Leenderstrijp en naar het 

Klein Hasselsven. Vertrek vanaf einde 

Heerstraat voorbij het boswachtershuisje.  

We wandelen naar het Klein Hasselsven, 

oftewel Klokven, een zogenaamde pingoruïne 

uit de ijstijd. Daarna lopen we langs de 

vleermuizenkelder. In de verte zie je de 

molen, een typische heimolen. Een 

aangename wandeling voor het hele gezin.  

 

Zondag 18 juni 14.00 uur 

“Wie ziet ze vliegen?” 

Insectenwandeling langs het Rulse Laarzenpad 

zuid. Vertrek vanaf de parkeerplaats van 

Staatsbosbeheer (Natuurpoort) aan de Rul in 

Heeze.  

De wandeling voert door het kleinschalige 

beekdallandschap van de Rul  een gebied met 

een rijke variatie aan planten, vogels en andere 

levensvormen. Maar we zullen vooral zoeken 

naar vlinders en bloemen. De afwisseling 

tussen de verschillende landschappen maakt 

deze tocht extra aantrekkelijk.  

 

Zondag 16 juli 14.00 uur 

“Natuur en cultuur in een notendop” 

Wandeling door Kloostervelden en 

Providentia. Vertrek: Bij rotonde Albertlaan 

(Sterksel) rechtsaf richting Informatie-centrum. 

Vóór het infocentrum parkeren aan de 

rechterkant (Berkenlaan).   

Aan de rand van het voormalig Peelven ligt 

Kloostervelden, een gebied met prachtige 

bomen en een nieuw ingericht landschap. We 

maken kennis met zowel de natuur als de 

cultuur van dit gebied. Een gebied met een 

geschiedenis. 

 

Vrijdagavond 18 augustus 19.00 uur 

“Op de grote stille heide” 

Fietstocht over de Strabrechtse heide. Vertrek: 

pp SBB aan de Rul (Natuurpoort De Plaetse).  

De Strabrechtse heide is één van de grootste 

aaneengesloten heidegebieden van 

Nederland. In het gebied zijn ook een aantal 

mooie vennen te vinden. Helaas is het niet 

altijd de “grote stille heide”. Op diverse 

plaatsen langs de route zullen IVN-gidsen 

toelichting geven op de natuur.  

about:blank
about:blank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heeze


Zondag 17 september 14.00 uur  

“Ontspannen onder de bomen” 

Bomenwandeling door Leende rondom de 

recreatievelden en de visvijver bij sportpark 

Leende. Vertrek vanaf het parkeerterrein van de 

ponyclub aan de Loofvennen. 

Een bijzonder gebied met meer dan 30 

verschillende bomen en struiken. De bomen 

zijn meer dan 50 jaar oud. Vooral de 

zomereiken en witte abelen (zilverpopulieren) 

zijn een lust voor het oog.   

 

Zondag 15 oktober 13.30 / 14.00 uur  

“Op een grote paddenstoel…” 

Paddenstoelenwandeling in de Herbertus-

bossen en bij Kapellerput in Heeze, in 

samenwerking met IVN Asten-Someren. 

Vertrek: vanaf parkeerplaats crematorium 

Heeze, Somerense-weg 120. 

Wandeling voor het hele gezin. Vertrek voor de 

kinderen om 13.30 uur en voor de 

volwassenen om 14.00 uur. De 

Herbertusbossen zijn in de verre omgeving 

bekend om de rijkdom aan paddenstoelen.  

 

Zondag 19 november 14.00 uur 

”Spinsterberg, walhalla voor wilde zwijnen” 

Wandeling door de Spinsterberg. Vertrek: 

vanaf parkerterrein Jagershorst.  

Het gebied van de Spinsterberg is een zeer 

afwisselend gebied met open heidevelden en 

bijzondere vennetjes, omliggende bossen en 

een ecoduct. Dit gebied is de laatste jaren ook 

het terrein geworden van de wilde zwijnen. De 

kans dat je ze overdag ziet is niet erg groot, 

maar de sporen zijn overal aanwezig. Al met al 

zeker de moeite waard om er eens een kijkje te 

gaan nemen. 

 

Zondag 17 december 14.00 uur  

“Dwalen langs de grens” 

Tijdens deze typische winterwandeling zoeken 

we de grens op bij de Achelse Kluis, nog net op 

ons grondgebied. Vertrek vanaf de 

parkeerplaats bij de abdij.  

Vanaf hier maken we een prachtige wandering 

door bos en hei. Je kunt hier genieten van 

vergezichten en stilte. Je ruikt de vele 

verschillende naaldbomen en kunt bijzondere 

diersoorten waarnemen, zoals de 

nachtzwaluw, heikikker, levendbarende 

hagedis, houtsnip, bosuil en zwarte specht. 

Na afloop van de wandeling zullen we het oude 

jaar uitluiden met een glüwein of een warme 

chocomel bij de paters. 

 

Meer informatie over IVN 

website: 

www.ivn.nl/heeze-leende 
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