
Wandelroute Cartierheide

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

2. De Cartierheide
U komt bij de ingang van de Cartierheide,

genoemd naar de vroegere eigenaar baron De

Cartier. Hij was o.a. Belgisch ambassadeur in

Londen. Middenop deze hei heeft hij een plas

laten graven, aanvankelijk bedoeld voor de jacht

op watervogels. Maar in 1932 schonk zijn zoon

het 168 ha grote terrein aan Natuurmonumenten.

In 1999 is het beheer overgedragen aan

Staatsbosbeheer. 

Op de hei loopt u eerst langs een klein ven, dan

over een smal dijkje met berken, dicht langs de

grote plas waar de watersnippen tegenwoordig

veilig zijn. Bij knooppunt 60 RA, volg richting 54

via de Bredasebaan. Deze oude handelsroute over

de heide, werd destijds ook gebruikt voor de

troepenverplaatsing van het leger van Napoleon.

3. Hapertse Heide
De Bredasebaan vormt de grens tussen de

bezittingen van Natuurmonumenten en

Staatsbosbeheer. Links van u begint de Hapertse

Heide van Staatsbosbeheer. Na het passeren van

het hek gaat u even RD, dan LA over breed

bospad en weer LA naar knooppunt 54. Daar

richting 55, het doorgaande pad langs de rand

van de Hapertse Heide. De heide wordt onder

meer begraasd door tarwekleurige vleeskoeien,

van het Franse ras Bazadaise, afkomstig uit Bazas

in de Gironde onder Bordeaux.

Bij knooppunt 55 kunt de route in korten tot tien

kilometer. U mist dan de horeca bij De Witrijt. Ga

LA richting 99, bij de T-kruising RA, daarna LA

over zandweg (De Kolonies), bij verharde weg LA

over fietspad, pijltjes volgen. Ga verder bij

knooppunt 99, zie onder punt 8.).

Bij het knooppunt 55 kiest u richting 56, de

zandweg schuin rechtsvoor. Na 400 m gaat het

rechtsaf het bos in, en na tien minuten komt u bij

knooppunt 56. 

Bij knooppunt 56 kunt u kiezen voor de middel-

lange route van 15 km (ga dan verder bij punt 4)

of de lange route van 22 km (ga verder bij punt 5).

Vroeger was de Brabantse Kempen een arme
streek, nu is het een rijk gebied. Rijk aan
natuurschoon, bossen, heidevelden, frisse
lucht en wandelpaden. Pak de wandel-
schoenen en maak kennis met het land van
de ‘contente mens’.  Boswachter Sjaak Smits
zette een 15 km lange wandelroute voor u uit
rond de Cartierheide.

De route
Start: Recreatieterrein Ter Spegelt, Postelseweg

88, 5521 RD Eersel. 

Lengte: 15 km (in te korten tot 10 km of te

verlengen tot 22 km)

In Zuidoost-Brabant bestaat een wandelroute-

netwerk, dat de weg wijst naar mooie natuur en

leuke dorpskernen. De VVV’s in de regio verkopen

bijbehorende kaarten, waarop de knooppunten

zijn aangegeven. Deze wandelroute van Staats-

bosbeheer rond de Cartierheide maakt gebruik

van dit systeem van knooppunten. Onderweg ziet

u vierkante paaltjes met groengele genummerde

bordjes die een knooppunt markeren - het

nummer staat erop - en van hieruit heeft u de

keuze uit twee of drie volgende knooppunten. 

Bij een splitsing gaat u zoveel mogelijk rechtdoor.

Bij onduidelijke situaties staat altijd een richting

aangegeven in de vorm van een geel driehoekje

op een groen vierkant. 

1. De Pan
Het eerste knooppunt ( 32) vindt u tegenover het

Restaurant De Smokkelaar. Volg nu richting 31

over de zandweg langs akker en bosrand. In het

bos bij de slagboom LA en direct weer RA over

een slingerend bospad tot knooppunt 31. Kies

daar richting 60, naar de rand van het weiland,

volg daar het smalle voetpad en blijf de

afrastering volgen tot er een geel pijltje LA wijst.

Dit eerste bosgedeelte heet de Pan, naar de

herberg de Pan die hier langs de oude

handelsweg heeft gestaan. 



4. Aparte naaldbomen
Neem voor de route van 15 km bij knooppunt 56

de richting 87. 

Dit is een stil bosgedeelte met onder meer hoge

lariksbomen, die in de herfst geel kleuren en hun

naalden laten vallen. In het voorjaar bloeien ze

prachtig rood, tussen teergroene pluimpjes van

jonge naalden. Een andere naaldboom die hier is

aangeplant kom je niet zo vaak tegen: de

Weymouthden. Die heeft zijn naalden niet per

twee, maar per vijf gebundeld. Lange, vrij zachte

naalden, en langwerpige grootschubbige kegels,

vaak met wittige harsplekken erop. 

Steek de asfaltweg over, heel even RA over het

fietspad. Dan weer het bos in, via een laan met

Amerikaanse eiken naar knooppunt 87. Ga verder

bij punt 7.

5. De Goorloop
Ga voor de route van 22 km bij knooppunt 56

richting 57. 

U komt in een bijzonder rustig en van oudsher

ook vrij nat gebied. Het bospad wordt smal en

komt in een beekdal. U hebt kans om hier reeën

of een vos tegen te komen. Het bruggetje over de

Goorloop wordt trouwens door de vos gebruikt

om zijn territorium aan te geven met een keutel.

Het heldere water dat er snel onderdoor stroomt

is kwelwater, dat een beetje roestig kleurt. 

Bij knooppunt 57 neemt u richting 80. 

Hier passeert u een voormalige akker, die is

afgegraven en waarin een poel is uitgediept. Daar

ontwikkelt zich nu een paar hectare heide met

bijzondere planten. Verderop stapt u gewoon

over de omgevallen bomen, dan LA naar eetcafé

Dennenlucht.

6. Grenspark De Kempen
Tegenover Dennenlucht loopt u over de zandweg

richting Postel. Na het weiland direct LA, verderop

RA. Zo bereikt u knooppunt 80 bij het nieuwe

waterbergingsgebied de Pielis. Ook daar is de

Goorloop te zien. 

De route gaat vervolgens door uitgestrekte

naaldbossen van wat nu grenspark De Kempen

heet, vroeger de Postelse Heide. Er is in dit

gebied veel hoog en laag, het reliëf van stuifzand-

gebieden die met bos zijn overdekt. Honderd jaar

geleden was het nog een volledig open heide. U

passeert onderweg een klein ven in het bos.

Kies achtereenvolgens knooppunt 85, 86 en 87. 

7. De Witrijt
Bij knooppunt 87 gaat u richting 68. 

Bij de bosrand kunt u de cafés al zien liggen: De

Hof van Heden en even verderop Fiets- en

wandelcafé D’n Herberg met het natuurbezoekers-

centrum. De Witrijt was vroeger, tot de aankoop

door de Staat in 1970, een landgoed met akkers,

oude bomenlanen en enkele stukken vochtig

broekbos. Staatsbosbeheer heeft de verworven

akkergronden voor een deel ingeplant met

naaldbos. Maar sommige stukken zijn afgegraven

om ruimte te geven aan de ontwikkeling van

vochtige heide. 

8. Naar de Heestert
Voorbij de Witrijt vindt u knooppunt 68. Ga hier

richting 67. Steek de weg over en aan het begin

van de inrit al RA, parallel aan de weg verder

lopen via het bospad. Het pad gaat verderop met

een bocht naar links dieper het bos in. U komt

weer op een verharde weg bij knooppunt 67. Kies

daar richting 99, LA, naar de bosrand, die nog

even volgen en dan LA het bos in. 

Ga bij knooppunt 99 richting 61, een gevarieerd

bospad, op voldoende afstand van de drukke

Postelseweg. Bij knooppunt 61 gaat u ca 30 m RA

over de brede weg (Bredasebaan), tot de plek

waar u weer LA het bospad ingaat op weg naar

knooppunt 62.

Hier en daar zijn veldjes bosbessen, ’s winters te

herkennen aan de groene twijgen zonder blad. U

komt bij een monumentale langgevelboerderij

met oude leilinden. Dat is De Heestert: vroeger

het café van Pierreke van de Heestert, wiens vier

mooie dochters achter de toog stonden.

Smokkelaars en stropers kwamen er, maar ook

commiezen en handelaars. Er vond wel eens een

handgemeen plaats, en in het vrijerslaantje

erachter was het nooit bladstil. 

U bent nu bijna bij het einde van de route: bij

knooppunt 62 RD langs de Postelseweg naar

knooppunt 32.
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Tips van de boswachter
Boswachter Sjaak Smits: ”Boswachterij De

Kempen, aan de Belgische grens ten zuidwesten

van Eindhoven, is ideaal voor een stevige boswan-

deling over stille zandwegen, ver van alle verkeer.

Een tocht over hei met witte berkenstammen,

door een drassig beekdal en langs een paar

mooie vennen. Vogelliefhebbers moeten 

’s winters vooral de toppen van de vliegdennen

goed afspeuren, want meestal zit er wel ergens

een overwinterende klapekster. In voorjaar en

zomer zijn er andere bewoners: kleurrijke vogels

als roodborsttapuiten, en geheimzinnig klap-

wiekende nachtzwaluwen met hun ratelzang in 

de avondschemer. 

Ik noem De Kempen altijd het gebied van de drie

S-en: stropen, stoken en smokkelen. Dat gebeurde

niet alleen vroeger, maar ook nu nog! Er wordt

nog steeds gestroopt, maar nu meer voor de lol

dan vanuit levensonderhoud. Vroeger werd hier

jenever gestookt, nu worden in de grensstreek

xtc-pillen gedraaid. En voor smokkelen geldt ook

nog steeds: alles wat goedkoper is aan de andere

kant van de grens loont de moeite om illegaal de

grens over te brengen.”

• De wandelroute start en eindigt tegenover

Restaurant De Smokkelaar, Postelseweg 88a,

5521 RD Eersel, www.desmokkelaar.com

• In de Witrijt vindt u altijd wel een geopend

café. Zoals bijvoorbeeld fiets- en wandelcafé

D’n Herberg, Witrijtseweg 15, 5571 XJ Bergeijk,

T 0497-514698, www.sbp.nl. Geopend: van nov

t/m mrt op di en do van 10-17, za en zo van

10-20 uur. Gesloten van 24 dec t/m 7 jan 2008. 

• In De Kempen is het ook heerlijk fietsen. Een

bezoek aan de abdij van Postel is zeer zeker de

moeite waard. Van december t/m begin

januari is er een kerststallenroute in zowel de

Nederlandse als de Belgische Kempen.

Informatie: VVV Eersel tel. 0497-513163,

www.vvveersel.nl

• U vindt De Kempen op Staatsbosbeheerkaart

nr. 31 De Kempen. Te koop bij VVV-kantoren of

via de website van Staatsbosbeheer. 

• Meer informatie over De Kempen is te vinden

op www.staatsbosbeheer.nl

Bereikbaarheid
• Per openbaar vervoer: vanaf NS-station

Eindhoven of Tilburg is Eersel per bus

bereikbaar. Maar het is nog wel een half uur

lopen naar het startpunt van de route.

Informatie: OV-reisinformatie, T 0900-92 92 

(€ 0,70 per min.) of www.9292ov.nl.

• Per auto: vanaf de A67 Eindhoven-Antwerpen

afslag 32 Eersel, of via de N284 vanaf Reusel

richting Eindhoven.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

Wandelroute Cartierheide



voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

Wandelroute Cartierheide


