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( Fotograaf Jan Diepenveen. Bron Natuurmonumenten) 

We gaan het opnieuw proberen om deze wandeling te gaan lopen, hopelijk blijft 

het nu wel droog en krijgen we heelijk wandelweer!! 

 

Op zondag  12 Juli 2015 Gaan we een prachtige natuurwandeling 

maken op Landgoed Huis ter Heide. (7.5 km) 
 

Over Huis ter Heide 

Op Huis ter Heide bij Tilburg vind je zeer afwisselende natuur.  

Loop over het fraaie landgoed en geniet van het uitzicht vanaf het vlonderpad. 

Ontdek tijdens je wandeling de vele riet-, zang- en  

watervogels en sta zomaar oog in oog met de  

Schotse hooglanders die in dit gebied grazen. 

Dit prachtige natuurgebied met heide en vennen,  

kruidenrijke akkers, gevarieerde bossen en een  

voormalig jachthuis is een paradijs voor rustzoekers.  

 

Heel vroeger bestond dit landgoed aan de noordelijke stadsrand van Tilburg  

uit heidevelden, in de volksmond ‘woeste gronden’ genoemd. 

 

Wandelen op landgoed Huis ter Heide 
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Landgoed Huis ter Heide ligt tussen de dorpen  

De Moer en Loon op Zand, ten noordwesten van Tilburg.  

Wandel of fiets door de natuur over de paden en kies uit de  

verschillende wandelroutes die Natuurmonumenten heeft uitgestippeld. 

 

Via de gele en witte route maak je een wandeling langs de nieuwe vennen.  

Geniet vanaf de twee uitkijktorens van het uitzicht en speur naar de vele vogels.  

 

De groene route gaat over het fraaie vlonderpad.  

Bij de westelijke uitkijktoren bij het Leikeven komen de  

rode, gele en witte wandelroute samen.  

Aan de oostkant van het Leikeven staat nog een uitkijktoren! 

(Bron en Foto, Natuurmonumenten Landgoed Huis ter Heide.) 

(www.natuurmonumenten.nl) 

 

Vertrek vanaf de parking bij de Dorpsherberg Teteringen. 11:30 uur 

Kosten per auto €15,00 

Voor dit evenement zijn verder geen extra kosten. 

 

Verzamelen bij: 

Café-Restaurant ’t Maoske 

Middelstraat 24 

De Moer 

Er is daar voldoende parkeergelegenheid. 

 

Opgeven bij Cor of Els 

http://www.natuurmonumenten.nl/

