Zondag 17 januari 14.00 uur

“Naar de top van Heeze”
Wandeling naar het hoogste punt van Heeze,
het Heezerenbosch. Het is een afwisselend
gebied van heidevelden, prachtige vennen, oude
vliegdennen en aangeplante dennenbossen met
daartussen landbouw-enclaves. Vertrek vanaf
het einde van het Heezerenbosch.
Zondag 21 februari 14.00 uur
“Naar het Freulelaantje”
Wandelen door de Herbertusbossen en naar het
Freulelaantje, 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. Vertrek: parkeerterrein
Brabants Landschap, einde Boschlaan.
Zondag 21 maart 14.00 uur
“Pas op: overstekende zwijnen”
Wandeling door het dal van de Tongelreep bij
Valkenswaard. Het is een gebied met veel vijvers en
vistrappen. De vijvers zijn pleisterplaatsen voor
broed- en trekvogels, maar ook voor aalscholvers,
zangvogels, reigers en eenden. In het bosgedeelte
zullen we zeker de sporen van wroetende zwijnen
zien. Vertrek vanaf parkeerplaats Hengelsport
Venbergen Valkenswaard.
Zondag 18 April 14.00 uur
“De natuur ontwaakt”
Voorjaarswandeling door het beekdal van de Kleine
Dommel met muzikale omlijsting door het Groot
Vogelkoor. We lopen door het gebied waar IVN

Heeze-Leende in het kader van haar 50-jarig
jubileum zo’n 1000-soorten zal inventariseren. In de
natte beemden treffen we de Canadese gans en de
zwartkop aan. Ook het hooibeestje en de
moerassprinkhaan kan je daar vinden. In de bossen
langs de beek woont de kleine ijsvogelvlinder.
Vertrek
vanaf
de
parkeerplaats
van
Staasbosbeheer aan de Rul.
Zondag 16 mei
“IVN laat je niet op een houtje bijten”
Muzikale vogelwandeling met natuurontbijt. We
starten met een vroege vogelwandeling door de
Herbertusbossen. Daarna kunt u genieten van een
natuurontbijt in de open lucht. Voor verdere
informatie en opgave: zie de website van IVN
Heeze-Leende. Vertrek vanaf parkeerplaats
Staatsbosbeheer einde Boschlaan.

Zondag 20 juni 14.00 uur
“ Vlinders en andere ‘bisjes’ ”
Insectenwandeling langs het Rulse Laarzenpad Zuid.
De wandeling voert door het kleinschalige
beekdallandschap van de Rul ofwel Kleine Dommel,
een gebied met een rijke variatie aan planten,
vogels en andere levensvormen. Maar we zullen
vooral zoeken naar vlinders en dus naar bloemen. De
afwisseling tussen de verschillende landschappen
maakt deze tocht extra aantrekkelijk.
Vertrek vanaf parkeerplaats van Staatsbosbeheer
aan de Rul in Heeze.

Zondag 18 juli 14.00 uur
“Oude Strijper Aa, hij kronkelt weer”
Wandeling in het gebied ten O. van het
Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche
Heide, in het beekdal van de Oude Strijper
Aa. Onlangs heeft het Waterschap dit gebied
opnieuw ingericht, waarbij de natuur in en rond
het water verbeterd is. Het is weer een
kronkelende beek geworden en het gebied is ook
veel natter, waardoor bijzondere planten en
dieren weer een kans krijgen. Vertrek vanaf
Leenderstrijp bij de Coöpwinkel.
Zondag 15 augustus 11 - 16.00 uur
Strabrechtse heidedag
“Manifestatie 1000 soortendag”
Ook dit jaar zal IVN weer aanwezig zijn tijdens
de Strabrechtse heidedag op De Plaetse te
Heeze. Dit jaar zal de bijdrage van IVN
voornamelijk bestaan uit een grote manifestatie
in het kader van het 1000-soortenjaar. Op deze
dag wordt een tussentijdse evaluatie gegeven van
de soorteninventarisatie. Meer informatie: zie de
website van IVN Heeze-Leende.
Zondag 19 september 14.00 uur
“Elke boom zijn eigen plekje”
Bomenwandeling in het beekdal van de Kleine
Dommel. De gidsen laten ons zien dat elke boom
zijn eigen plekje heeft op de overgang van heide
naar beekdal. Bomen en struiken in het beekdal
zijn soorten die graag natte voeten en/of een
rijke bodem op prijs stellen. Richting de heide
wordt het schraal en droog en zien we een andere
begroeiing. Vertrek vanaf parkeerplaats van
Staatsbosbeheer aan de Rul.

Zondag 17 oktober 13.30 - 14.00 uur
“Paddenstoelen:
netwerkers,
opruimers
of
moordenaars?”
Traditionele paddenstoelenwandeling door de
Herbertusbossen te Heeze, in samenwerking met
het IVN Asten-Someren. De Herbertusbossen zijn
bekend om de soortenrijkdom aan paddenstoelen.
Maar wat weten we eigenlijk van paddenstoelen?
Wat is hun rol in de natuur? Vertrek vanaf de
parkeerplaats bij Crematorium Heeze, voor de
kinderen om 13.30 uur en voor de volwassenen om
14.00 uur.
Zondag 21 november 14.00 uur
“Speuren naar sporen”
Wandeling door de Spinsterberg. De laatste jaren
is dit ook het terrein geworden waar wilde zwijnen
rondstruinen. De kans dat je ze overdag ziet is niet
erg groot, maar de sporen zijn overal aanwezig. De
wandeling voert ook langs stuifzandgebieden die in
de loop van de tijd deels met vliegden zijn begroeid.
Vertrek vanaf parkeerplaats Molenberg Leende
tegenover Jagershorst.
Zondag 19 december 14.00 uur
“Een duik in het verleden”
Wandeling bij het Klein Hassels Ven, gelegen ten
westen van Leenderstrijp in het Leenderbos. De
wandeling voert langs het ven (ook wel Klokven
genoemd), dat een zogenaamde pingoruïne uit de
ijstijd is. Van het ven lopen we langs een
vleermuizenkelder. Startplaats: Leenderstrijp
parkeerplaats aan de Bruggerdijk (= verlengde van
de Heerstraat), net na het huisje van
Staatsbosbeheer.

Meer informatie over IVN Heeze-Leende?
Neem contact met ons op via onderstaand adres
en u hoort spoedig van ons. Volg ook de actuele
informatie op onze website.
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