
Dwalen langs kasteel, bos, heide en Meesterwerken

Route:  Dwalen langs kasteel, bos, heide en Meesterwerken
Plaats: Heeze
Thema: Natuur (bos & hei) en cultuurhistorie
Afstand: 10,7 kilometer

TOPROUTE

De route in het kort
Startpunt: Natuurpoort De Plaetse, De Plaetse 71a te Heeze

Knooppunten: 
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Strabrechtse Heide  
& Herbertusbossen



 
wijnen en een groot aanbod 
aan speciaalbiertjes, het 
bedrijf heeft ook een 
rijke geschiedenis. Al in 
1709 wordt De Swaen 
genoemd als herberg. Sinds 
die tijd heeft het etablissement altijd 
gefungeerd als café en hotel, een plek waar 
mensen bijeen kwamen om muziek te maken, 
zaken te bespreken of lekker te genieten van 
eten en een drankje.

Meesterwerken om 
niet te missen 
Ben je rond, vergeet 
dan niet dat de vier 
dorpskernen van de 
gemeente, Heeze, Leende, 
Sterksel en Leenderstrijp, ook zeer de 
moeite waard zijn. Geniet van de lokale 
Meesterwerken. Er is een gevarieerd aanbod 
aan Meesterwerken op het gebied van kunst 
en cultuur, streekproducten, winkels, cafés en 
restaurants.  

Op www.degrooteheide.eu/heeze-leende 
vindt je alle leuke adresjes om je bezoek aan 
Heeze-Leende compleet te maken.

Zij onderhouden de hei op natuurlijke wijze. 
Het bijzondere van dit natuurgebied is dat je 
tientallen meters ver kunt kijken, zonder een 
spoor van menselijke activiteit te zien. 

De bewoners van de 
Herbertusbossen 
Voor kasteel Heeze liggen 
‘De Waarden’, drassige 
weilanden waar in het 
voorjaar de orchideeën bloeien. 
Het landgoedbos achter het kasteel heet de 
Herbertusbossen, genoemd naar Herbertus, 
de eerste heer van Heeze, Leende en 
Zesgehuchten’. In het bos staan veel oude 
bomen. Bosuilen, boomklever, zwarte spechten 
en vleermuizen kruipen graag in de holtes van 
de beuken, eiken en grove dennen. 

In het bos gaat de Sterkselsche Aa lekker zijn 
gang. Deze meanderende beek ondergraaft de 
oevers, waardoor bomen soms neerstorten. 
De ijsvogel is er blij mee, want door die kluiten 
heeft hij geschikte plekken om zijn nesthol uit 
te graven. 

Op bezoek bij de 
adel 
Tapperij De Zwaan ligt 
eigenlijk in de voortuin van Kasteel Heeze. 
Dit kasteel is eeuwenlang het middelpunt 
geweest van de heerlijkheid Heeze, Leende 
en Zesgehuchten. Kasteel Heeze bestaat uit 
twee delen: het middeleeuwse slot Eymerick 
en het nieuwere  zeventiende eeuwse kasteel. 
In het kasteel woont de adellijke familie Van 
Tuyll. Een deel van hun statige woning is 
te bezichtigen en de zeventiende-eeuwse 
inrichting is nog grotendeels intact. Op de 
website www.kasteelheeze.nl staat wanneer 
er rondleidingen zijn.

Rusten bij De Zwaan 
Tapperij De Zwaan heeft niet alleen een 
uitgebreide lunch- en dinerkaart, heerlijke 

Thuishonk  
boswachter en 
schapen 
De schaapskudde van de 
Strabrechtse Heide heeft haar 
thuisbasis bij Natuurpoort De Plaetse.  
Dit is een mooie uitvalbasis voor een wandeling 
of fietstocht over de Strabrechtse Heide of  
een andere route. Het Heidecafé biedt een 
drankje of lunch als je even bij wilt komen en 
 in de heidetuin ontdek je bijenkasten en 
een insectenhotel. 

Weidse vergezichten over de hei 
Natuurgebied de Strabrechtse Heide is met 
haar 1.850 hectare één van de grootste 
heidegebieden van Nederland. Het landschap 
is afwisselend en biedt bos, heide en idyllische 
vennen. Het Beuven is zelfs het grootste 
natuurlijk ven van Nederland. Op de droge 
plaatsen staan struikheide en jeneverbes 
en op de natte plaatsen vind je dopheide, 
pijpenstrootjes, gagel en klokjesgentiaan. 
Onderweg loop je kans dat je oog in oog  
komt te staan met de kudde van 350  
Kempisch heideschapen.  
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BESCHRIJVING EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

Start bij Natuurpoort De Plaetse en volg de aangegeven knooppunten. Hier vind je meer over de bijzondere bezienswaardigheden die je onderweg 

tegenkomt. Ga voor uitgebreide informatie naar www.degrooteheide.eu.
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