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Het gebied "De Sprankel" is archeologisch gezien erg 
waardevol. In de vorige eeuw ontdekte men er grafheuvels. 
Voor het behoud van de heuvels worden ze vrijgehouden van 
bomen en struiken en lopen wandelpaden erlangs af. Hier 
graasden in voorgaande eeuwen schapen op de heide. 
Schapen die de boeren van toen aan mest hielpen voor hun 
akkers. Toen rond 1900 de kunstmest werd ontdekt, kon men 
op grote schaal de heide ontginnen en geschikt maken voor 
akkerbouw. Die stukken heide, die niet werden ontgonnen, 
raakten al snel weer bebost. Naast de grafheuvels, zult u tijdens 
de wandeling ook een rijke variatie aan loof- en naaldhout zien.  
 
 
Startpunt bij de pijl op het kaartje: Veldhoven, Turfweg, onder de hoogspanningsleiding 
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 1 Heide?? 

   
Heideherstel in theorie Praktijk Praktijk: Amerikaanse vogelkers 

 

Hier graasden in voorgaande eeuwen schapen op de heide. Schapen die de boeren van toen aan mest hielpen 
voor hun akkers. Toen rond 1900 de kunstmest werd ontdekt, kon men op grote schaal de heide ontginnen 
en geschikt maken voor akkerbouw. Die stukken heide, die niet werden ontgonnen, raakten al snel weer 
bebost. In de namen "Heersche Heide" en "Heerscheheideweg" vinden we nog iets terug van de vergane glorie 
van de heidevelden. Met de komst van de hoogspanningslijn is een stuk bos gekapt zodat de heide weer een 
kans kreeg. Er moet echter grote inspanning geleverd worden om te voorkomen dat het bos de ruimte weer 
in beslag neemt. Momenteel lijkt het dat de bomengroei het wint van de heideplanten. 
 

2 N69 

   
Brug Heringericht veld De Run 

 

Naast de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 in 2021 en de maatregelen voor doorstroming op de 
lokale wegen, bevat het totale plan ook maatregelen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Hiervoor 
is een Integraal gebiedsplan opgesteld. In het plan worden door Waterschap De Dommel, provincie, ZLTO, 
gemeenten en natuurpartners, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten investeringen gedaan in natuur, 
water, landbouw, landschap en recreatie. Voorbeelden van maatregelen zijn kavelruil, wegen voor de 
boeren, verbeteren van de waterbeheersing, ontwikkelen van het beekdal en de aanleg van wandel- en 
fietspaden, waaronder deze wandel/fietsbrug. 
 

3 Eekhoorn 
 

 

 

 Eekhoorn  
 

De grote loofbomen rechts zijn beuken. Hier komt de eekhoorn voor. Lenig klautert hij over de dunste takjes 
op zoek naar voedsel. Zijn nest maakt hij in een boom. 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. 
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4 Loofbomen 

   
Loofbomen langs het pad Kastanje  

 

Aan de linkerkant van het pad is een rij berken, die dienst doet als brandsingel. Loofhout vat minder 
gemakkelijk vlam dan naaldhout. In geval van brand slaat het vuur dan niet zo snel over naar andere percelen. 
Aan de rechterkant staan tamme kastanjes. Deze kastanjes met hun eetbare vruchten hebben langwerpige, 
grofgetande bladeren. De boom werd waarschijnlijk door de Romeinen naar West-Europa gebracht. Hoewel 
tamme kastanjes heel grote bomen kunnen worden, vinden we ze hier vanwege het klimaat meer als struiken. 
De stekelige omhulsels van de vrucht beschermen de vruchten. Pas als de kastanjes rijp zijn, gaat de bast open 
en vallen ze eruit. 
 

5 Naaldbomen en zo 

   
Hemlockspar Naalden van de hemlockspar Am. vogelkers 

 

Aan de rechterkant van het pad ziet u grove den, links douglasspar en na de bocht naar rechts hemlockspar. 
Deze kunnen we herkennen aan zijn naalden van ongelijke lengte aan dezelfde twijg. De top hangt typisch 
voorover, alsof de boom uitgedroogd is. Het is een mooie boom, die ook daarom aangeplant wordt. Hij 
wordt ook wel scheerlingsden genoemd en heeft opvallend kleine kegeltjes. Tussen de naaldbomen ziet u 
lijsterbes en de Amerikaanse vogelkers. Die laatste is hier 'illegaal' Hij ingevoerd in een poging om de bodem 
te verbeteren. Hij verspreidt zich zeer snel. Jarenlang heeft men geprobeerd de plant uit de bossen te 
verwijderen, maar ondertussen is duidelijk dat we hem nooit meer weg zullen krijgen. Net als andere 
exoten, zoals de Amerikaanse eik. 
 

6 Begrazingsgebied Ezels 

   
Begrazingsgebied Ezeltjes spelen verstoppertje Levendbarende hagedis 

 

Voordat de hoogspanning aangelegd werd, was hier ook bos. Uiteindelijk wil men het gehele tracé van de 
hoogspanningsleiding een heide / schraal grasland gebied laten worden. Deze grond is van grote 
archeologische waarde, dus machinale bewerking om te voorkomen dat uitgelopen stronken of zaailingen te 
hoog worden is uit den boze. Begrazing (door ezeltjes) lijkt de enige oplossing. Ze voeren echter een 
ongelijke strijd met de Amerikaanse eik en de vogelkers. Er zijn drie afgerasterde gebieden. Dit wordt in de 
zomer begraasd en een andere in de winter. Hier komt namelijk de zandhagedis of de levendbarende 
hagedis voor en die willen we in de winter niet verstoren. 
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7 Grafheuvels 

   
Rijksdienst voor Oudheidkundig 

Bodemonderzoek (ROB) 
Grafheuvel Grafheuvel 

 

Hier liggen verscheidene grafheuvels, De schoolmeester en amateur-archeoloog Petrus Norbertus Panken 
meldde het bestaan hiervan als eerste, in 1845. Hij doorgroef de heuvels en vond urnen met houtskool en 
crematieresten. Het Veldhovense schoolhoofd Cornelis Rijken bracht hier omstreeks 1910 ook een groot 
aantal urnen aan het licht. Pas in 1948 voerde men systematisch onderzoek uit. Het onderzochte 
grafheuvelreservaat bestaat uit tien gerestaureerde grafheuvels. De grafheuvels hebben een lange 
ontstaansperiode, lopende van de midden Bronstijd tot in de IJzertijd (1500 - 50 v. Chr.). 
 
Einde van de route 
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.  
 

 


