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Het was vandaag prachtig wandelweer, niet meer zo warm en half bewolkt. 
We werden in Loon op Zand ontvangen door Catharina (Truus) met de goed verzorgde 
kofferbak koffie (die Rinse had voorbereid).  
Het gebied van Huis ter Heide 
(Natuurmonumenten) was bij de meeste 
wandelaars (23 personen en twee 
honden) niet bekend. 
Het ligt ten noorden van Tilburg en in 
het open veld is de woontoren 
Westpoint goed te zien. In dat open veld 
liggen een aantal vennen waarvan het 
Leikeven het meest bekende is. Het is 
een vogelrijk gebied, maar er leven ook 
verschillende soorten salamanders, 
kikkers en padden. Bijzondere planten 
zijn o.a. de waterlobelia en de 
zonnedauw.  

 
Maar door de droogte waren de vennen ver 
opgedroogd en liep het vlonderpad over een 
drooggevallen deel van het Leikeven. 
 Verder liepen we veel door mooie gemengde 
bossen (naald- en loofbomen) waarbij het 
opviel dat een aantal bomen vervroegd in 
herfststemming was door de droogte. Er lagen 
behoorlijk veel eikels op de grond en ook wat 
blad. Soms hingen de bladen verdroogd aan de 
boompjes. 
 

Het bos gaf de nodige verkoeling want het was toch tamelijk warm geworden.  
 
De lunch bij 't Maoske in De Moer was goed verzorgd met o.a. vegetarisch worstenbrood 
voor de liefhebbers op een schaduwrijk terras tegenover de mooie kerk van het dorpje. 
Daarna liepen we door een bosrijke omgeving ten zuiden van Kaatsheuvel en vervolgens 
ten noorden van Loon op Zand. We liepen daar letterlijk veel door het losse zand. 
Als toegift kwamen we langs de Kraaivense Heide waar de struikheide volop in bloei stond. 
Gelukkig heeft die plant weinig last van de droogte. 
Voor de liefhebbers was er nog een afzakkertje bij Café Brasserie de Kiosk, dicht bij de 
parkeerplaats. 
Deze wandeling had ik gevonden op de site mooisteroutes.nl van "De Mooiste Routes". 
 
Theo Vergeer 
 

 

 


