GPS natuurwandeling
Nieuwe Heide
De Nieuwe Heide is een natuurgebied tussen Best en Son, dat gelegen is op de Midden
Brabantse dekzandrug, die zich uitstrekt van het oosten van de provincie Noord-Brabant tot
het noordoosten van de provincie Antwerpen.
Een dekzandrug is een opgestoven hoogte van dekzand. Het merendeel van deze hoogtes is
ontstaan in de laatste ijstijd. Wanneer dekzand in latere tijden is verstoven, veelal in de
Middeleeuwen, wordt gesproken over stuifzand.
De Nieuwe Heide is eigendom van de gemeente Best. Het gebied is 277,4 ha. groot en is een
bos met overwegend naaldhout, vermengd met loofhout. Het werd aan het begin van de
vorige eeuw voor het eerst bebost. Voordien was het een heide- en stuifzandgebied.
Hoofddoelstelling in de Nieuwe Heide is houtproductie, met recreatie als nevendoelstelling.
De houtopbrengst werd voorheen voor stuthout in de mijnbouw gebruikt. Nu veelal voor de
papierindustrie of als fineerhout in de meubelindustrie.
In het GPS gebied is recreatie de hoofddoelstelling, met als nevendoelstelling houtproductie.
De opbrengst door de verkoop van het hout dekt de kosten voor het onderhoud van het
gebied.
Naast enkele heiderestanten is er in het zuidwesten ook een circa 15 ha. groot
vennencomplex aanwezig. Rondom het Langven zijn onder meer klokjesgentiaan,
wolfsklauw en zonnedauw te vinden.
Het omheinde gebied wordt onderhouden door schapen. Daarom is dat gedeelte van het
gebied niet toegankelijk voor honden. Hier is natuur de hoofddoelstelling.
LET OP
Deze wandeling kan zowel met als zonder honden worden gelopen en is ongeveer 6,5 km.
lang. De route zonder honden gaat door het omrasterde gebied van het Langven. Dit gebied
is alleen te betreden via de twee hoofdpoorten. De wandeling met honden gaat om het
omheinde gebied heen.
De route dient via de wandelpaden te worden gelopen. Voor uw eigen veiligheid is het beter
om op die paden te blijven en geen gebruik te maken van de mountainbike- en ruiterpaden.
Verstoor de natuur niet onnodig.
Maak gebruik van de aanwezige prullenbakken.
Controleer na afloop van de wandeling op teken.
Parkeren: Op de parkeerplaats van het Joe Mann theater en –paviljoen
N51 30.743 E5 26.111
Wij wensen u een fijne en leerzame wandeling toe!
IVN Best-Son en Breugel

WP1: N51 30.747 E5 26.086
Welke maand geeft gemiddeld het meeste ongemak? Dit is A.

Mei
Juni
Juli

A=0
A=6
A=9

WP2: N51 30.A65 E5 25.952
Wanneer werd dit gebied nuttig? Tel alle cijfers van het jaartal op tot er 1 cijfer overblijft.
Dit is B.

WP3: N51 30.(B+2)02 E5 25.(B-1)53
Het verschil in lengte is hetzelfde als de cijfers van de langste opgeteld. Dit is C.

WP4: N51 30.3(C-3)0 E5 25.007
Gevaarlijk: Hoe vaak bliksemt het hier?
2x
D=2
4x
D=4
8x
D=6

WP5:
Met honden: N51 30.D01 E5 25.320
Welke witte letter vind je hier?
A
E=2
R
E=4
T
E=6

WP6: N51 30.2E7 E5 26.00E
Hoeveel soorten komen hier niet voor?
7
F=7
8
F=8
15
F=6

WP7: N51 30.3(F-1)3 E5 26.253
Welk land verliest zijn naalden?
Amerika
G=1
Corsica
G=3
Japan
G=5

Zonder honden: N51 30.425 E5 25.(D+2)37
Welke opvallende boom staat hier?

Berk
Den
Eik

E=2
E=4
E=6

WP8: N51 30.(G+1)11 E5 26.(G+2)04
Welke bomen komen hier van oorsprong voor?
Eik en Berk H=8
Eik en Beuk H=6
Eik en Spar H=4

Om natte voeten te vermijden, ga niet over het ruiterpad (rechtdoor op de splitsing), maar
ga links- of rechts om.

WP9: N51 30.H25 E5 26.(H-1)63
In welk type gebied staat u hier?
Bos
J=2
Heide
J=3
Zandverstuiving
J=4

WP10: N51 30.786 E5 26.J78
Wat hoor je hier wel te vinden?
Boompieper
K=3
Corsicaanse den
K=4
Dopheide
K=5
Levend barende hagedis K=6

Cache: N51 30.C9(C-B) E5 2A.K7(H-F)

