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Deze wandeling start bij de Mariakapel in Zandoerle en gaat door de Oerlesche Bossen. Dat is het gebied ten 
oosten en zuiden van Zandoerle. 
In de herfst is deze wandeling extra interessant, want in deze bossen zijn veel soorten paddestoelen te 
vinden. Altijd interessant is het plein met de Mariakapel en het kanon.  
 
Startpunt: Plein, Zandoerle 22, Veldhoven 
 
Naast het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes organiseren vrijwilligers van IVN Veldhoven Eindhoven 
Vessem ook natuurexcursies, cursussen, workshops en andere natuuractiviteiten in de regio. Verken de 
mogelijkheden op de website van IVN-VEV.  
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 1 Houtwal 
Rechts ligt een mooi voorbeeld van een houtwal. Ze dienden oorspronkelijk als afbakening en bescherming 
van de akker tegen wild en vee en werden beplant met doornige struiken als meidoorn en sleedoorn.  Helaas 
zijn er na de uitvinding van het prikkeldraad veel verdwenen, want houtwallen vergen veel onderhoud! Op 
deze houtwal staan nu eiken en vlierstruiken. Onder deze bomen en struiken groeien stinkende gouwe (het 
oranje sap van deze plant zou helpen bij het bestrijden van wratten). 
Door het afwisselende terrein (akkers, tuinen en bossen met veel struiken) is het hier een paradijs voor vogels. 
Misschien is ook nog een fazant te horen of te zien: het mannetje veelkleurig, het vrouwtje met haar 
onopvallende schutkleur. 
 

2 Poel 
Boven de poel aan de linkerkant na de viersprong jagen ’s avonds diverse soorten vleermuizen op allerlei 
insecten. Tussen maart en oktober zijn ze in de schemering goed te zien. 

 

 
3 Eekhoorn-oversteek 

Niet alleen voetgangers en fietsers hebben hier een oversteekplaats gekregen. Ook voor eekhoorns is hoog 
in de lucht op palen een verbindingsbaan gemaakt tussen de bospercelen. 
Om te overleven heeft de eekhoorn het bos nodig, liefst met verschillende soorten bomen, die hem het 
hele jaar door voedsel leveren: zaad van de dennen in de winter, malse knoppen in het voorjaar, sappige 
twijgen en vruchten in de zomer en noten in de herfst. Ook eet hij wormen, insectenlarven en jonge 
vogeltjes. Lenig klautert hij over de dunste takjes op zoek naar voedsel. Zijn nest maakt hij in een boom. 
 

 

4 Vogelakker 
 Links van het pad ziet u een zogenaamde vogelakker. Daarmee wil men de akkervogels steunen, waarvoor 
steeds minder leefgebied beschikbaar is. In totaal zijn 11 akkers bewerkt en ingezaaid volgens een bepaald 
zaaiplan. Er zijn akkers met bladrammenas en/of een graanmengsel. De akkervogels voeden zich met de 
zaden van deze planten. Akkervogels hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. De grootschalige landbouw 
biedt hun weinig kansen. Vroeger werden kleinschalige graanvelden afgewisseld met weide- en hooilanden 
met heggen. Oost-Brabant was toen een eldorado voor allerlei akker- en struweelvogels. Met de aanleg van 
deze vogelakkers kunnen we kansen geven aan soorten zoals geelgors, veldleeuwerik, gele kwikstaart en 
kneu. Ook overwinteraars zoals kepen, barmsijzen, groenlingen en vinken kunnen een graantje meepikken. 
 

 

5 Eikvaren 
Aan de rechterkant van het pad groeit o.a. kamperfoelie en hulst. De eerste geurt - vooral ’s avonds - heerlijk 
en wordt dan ook druk bezocht door nachtvlinders. Ook de eikvaren groeit hier weelderig. 
Hij voelt zich alleen thuis in de buurt van eiken, zoals de naam al doet vermoeden. In de winter blijft de 
varen groen, in tegenstelling tot veel andere varens die in de herfst afsterven. 
 

6 Zandoerle 
Zandoerle, in de volksmond Zandoers geheten, telde In 1840 232 inwoners en begin 2008 telde het gehucht 
nog slechts 120 inwoners. Zandoerle werd gezien als een van de twee kernen in het dorp Oerle, waarbij de 
andere kern vaak als Kerkoerle wordt aangeduid. Door zijn rijke verleden, karakteristieke plein en 
monumentale boerderijen is Zandoerle van grote cultuurhistorische waarde. De naam Oerle betekent "oud 
bos", afgeleid uit de begrippen Oer (=oud) en lo (=bos). Zand verwijst naar de schrale en onvruchtbare 
zandgronden rond het gehucht. 

7 Mariakapel OLV van ‘t Zand 
De Mariakapel is gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van 't Zand. Oorspronkelijk stond er in de 12de en 13de eeuw 
een houten kerk op het plein van Zandoerle. Rond 1250 werd deze kerk vervangen door een kapel. Van 1672 
tot 1798 was deze kapel in gebruik als schuurkerk. Hier werden de Rooms Katholieke diensten gehouden. In 
1807 werd de huidige kapel in gebruik genomen. Sinds 1817 is het gebruikelijk om in de kapel de rozenkrans 
te bidden. Omstreeks 1960 is de kapel gerestaureerd. 

 


