
fietsroute Flora & Fauna 
in Pauwels

19,3 kilometer
1 uur

De Beleefroute ‘Flora & Fauna in Pauwels’ leidt 
je langs negen prachtige plekken in (toekomstig) 
Landschapspark Pauwels. Onderweg kom je 
meerdere terrassen tegen en een mooie boerde-
rijwinkel.

Weteringplein 1, Loon op Zand

Fiets naar het noorden, richting de 
Kloosterstraat

Rechtdoor op de rotonde

Weg vervolgen naar de Bergstraat

Sla linksaf naar de Kloosterstraat

Sla linksaf naar de Heideweg
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In het natuurgebied Huis ter Heide wordt 
een grote kudde Schotse hooglanders 
ingezet om het gebied te begrazen. De 
runderen houden het landschap van Huis 
ter Heide open en zorgen er zo voor dat 
planten die zulke open, lichte omstandig-
heden nodig hebben, goed kunnen groei-
en.

begrazing
Sla rechtsaf naar het Spinderspad

Flauwe bocht naar rechts naar de Baan 
achter de Plakken

Sla linksaf naar de Glageneindsestraat

De faunapassa1
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Begrazing

Bodemven

Sla rechtsaf naar de Tussenbaan

Op een aantal locaties zijn onder de N261 
grote, ronde buizen aangebracht. Dit zijn 
zogenaamde faunapassages via wel-
ke, net zoals via de Westloonse Wissel, 
dieren veilig naar de overkant kunnen 
komen. 

faunapassage1

Sla linksaf naar de Middelstraat

Beschermde dieren

dit ga je zien



Sla linksaf naar het Kraanven

Sla rechtsaf naar de Bernsehoef

Weg vervolgen naar de Duiksehoef

Sla linksaf naar de Horst

Sla linksaf om op de Bernsehoef te 
blijven

Sla rechtsaf naar de Eftelingsestraat

Sla rechtsaf naar de Paalstraat

Weg vervolgen naar het Kegelaar

Sla linksaf naar de Zijstraat

De Annahoeve

Weidevogels
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Uilen en de huismus

Ree en vos

Westloonse wissel

Sla rechtsaf naar de Zijstraat

Boerderijwinkel De Annahoeve is geves-
tigd bij melkveebedrijf De Annahoeve - 
De Moer. In de zomer heb je uitzicht over 
de koeien, grazend in de weilanden. In 
de boerderijwinkel zijn veel verse streek-
producten te koop. Het gebied rondom 
Nationaal Park De Loonse en Drunense 
Duinen heeft namelijk een groot aanbod 
verse van de Duinboeren. Vele producten 
zijn dus vers van het land en dat proef je!

De Annahoeve5

Bij de Bodemven vind je een prachtig 
vogelkijkpunt. Op deze locatie worden al 
een aantal jaar achter elkaar vogels ge-
teld, met soms bijzondere waarnemingen 
zoals de brilduiker en dodaars, maar ook 
niet watervogels, zoals vuur-goudhaan-
tjes, sperwer en boomvalk.

bodemven3
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Op Huis ter Heide komen een aantal 
heel bijzondere diersoorten voor die 
zeldzaam zijn in Nederland en daarom 
ook beschermd worden. Twee van deze 
soorten zijn het gentiaanblauwtje en de 
rugstreeppad.

beschermde dieren

Sla rechtsaf naar het Hooispoor

Sla linksaf om op het Hooispoor te      
blijven

Sla rechtsaf om op het Hooispoor te 
blijven

Sla rechtsaf naar de Waalwijksebaan



De Waalwijksebaan draait iets naar links 
en wordt de Venloonstraat

Weg vervolgen naar het Oranjeplein

Einde route

De Westloonse Wissel is een natuurbrug 
die in 2015 is aangelegd om natuurgebie-
den Huis ter Heide en de Loonse en Dru-
nense Duinen met elkaar te verbinden. 
De rasters aan beide zijden van de N261 
leiden de dieren naar de brug. Door de 
brug worden niet alleen verkeersslacht-
offers onder dieren voorkomen, maar 
worden ook verschillende groepen van 
diersoorten met elkaar verbonden en hun 
leefgebieden vergroot. 

westloonse wissel9

Op landgoed Pauwels en de omliggende 
natuurgebieden vinden ook de ree en de 
vos hun thuis. Het gaat goed met deze 
soorten! Vooral in de ochtend- en avond-
schemering heb je kans om ze te zien.

ree en vos8

Dit is de Bernehoeve. Eén van de vele 
boerderijen binnen landgoed Pauwels. 
Boeren-erven bieden voor verschillen-
de soorten vogels goed leefgebied. Zo 
wonen uilen en boerenzwaluwen vaak 
in boerenschuren en vind ook de huis-
mus genoeg beschutting en eten rondom 
boerderijen. De kerkuil en de steenuil zijn 
typische boerenerf- vogels en vinden 
hun voedsel in de rommelige hoekjes 
en boomgaarden. Handig voor de boer 
omdat ze meehelpen de muizen weg te 
vangen!

uilen en de huismus7

In heel Nederland gaat het slecht met 
de weidevogels. Dit is vooral te wijten 
aan de landbouw die een grote aanslag 
heeft op de natuur. Ook binnen landgoed 
Pauwels verdwijnen typisch Nederlandse 
platteland-soorten zoals de patrijs en de 
kievit. Gelukkig groeit het besef dat er 
iets gedaan moet worden. Er zijn steeds 
meer boeren die voor het maaien eerst 
de nesten zoeken en markeren, zodat ze 
eromheen kunnen maaien.

weidevogels6

bekijk onze andere routes!




