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Noord-Brabant
Oude Buisse Heide en aangrenzenzende landgoederen

In de voetsporen van Henriëtte 
Ontdek de Oude Buisse Heide en omgeving

7 wandelroutes > gedichtenroute > rijke cultuurhistorie

Natuurmonumenten aan het werk

Op de akkers 
gebruikt Natuurmonumenten geen kunstmest en bestrijdings-
middelen. Er groeien akkerkruiden als leeuwenklauw, klaproos 
en korenbloem. Vogels als geelgors en patrijs profiteren van 
deze kruidenrijke akkers.

Vennen
op de Oude Buisse Heide krijgen een schoonmaakbeurt, 
om dichtgroeien te voorkomen. Door een boomvrije zone 
rondom de vennen te maken, wordt het inwaaien van 
bladeren verminderd. Ook graaft Natuurmonumenten poelen 
voor kikkers en alpenwatersalamanders.

Heide 
keert terug. Natuurmonumenten maakt van de landbouw-
gronden in de Reten opnieuw heide. Zo komt er weer een 
verbinding tussen de heidegebieden van de Oude Buisse Heide 
en Landgoed De Moeren. Dat is belangrijk voor de twee 
populaties van de gladde slang die nu gescheiden leven. 
Natuurmonumenten plagt op kleine schaal heide, zodat deze 
niet met gras overwoekerd raakt. Dankzij deze ingreep laat het 
zeldzame klokjesgentiaan zich weer zien.  

In de bosranden 
brengt Natuurmonumenten meer variatie aan. Op de overgang 
naar de heide en weiland komen inhammen in het bos. Daar 
krijgen bloeiende struiken en planten kans om zich te vestigen. 
Kleine zoogdieren, vogels en vlinders profiteren hiervan. 

Karakteristieke hakhoutbossen
zoals in Wallsteijn zijn zeldzaam. Natuurmonumenten hakt 
deze eiken- en elzenbossen eens in de 6 tot 8 jaar. Zo ontstaat 
een afwisselend landschap dat veel soorten planten en dieren 
aantrekt. Bijvoorbeeld daslook, hazelworm en dagvlinders.

Doe mee met Natuurmonumenten 
Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 750.000 
leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in 
Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden 
- het zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte 
van ruim 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en 
groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur. Uw steun 
is daarbij hard nodig. Doe mee, geef op giro 9933. Of word lid, 
het kan al vanaf twee euro per maand.

Van peuter tot puber op natuuravontuur
Natuurmonumenten organiseert het hele jaar avontuurlijke 
activiteiten in spannende natuurgebieden. In onze online 
activiteitenagenda en op www.natuurmonumenten.nl/kids 
leest u alles over o.a. watersafari’s, heksenheisa, vleermuis-
expedities, speurtochten, de Vette Vogeldag en verjaardags-
feestjes in de natuur. Voor oudere kinderen is er de Jeugdadvies-
raad en zijn er maatschappelijke stagemogelijkheden.

Vrijwilligers 
Actieve vrijwilligers ondersteunen Natuurmonumenten bij 
het geven van voorlichting of bij het onderhoudswerk in de 
natuur. Kunnen we ook op u rekenen? Meld u aan via 
www.natuurmonumenten.nl.
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Waar eens een uitgestrekt veenmoeras lag, bevinden zich nu heide, bos, akkers en 
weilanden met houtwallen. Landhuizen met lieflijke theekoepels zorgen voor een 
statig tintje. Ontdek de vele gezichten van de Oude Buisse Heide en omgeving.

De landgoederen Oude Buisse Heide, 
Wallsteijn en De Moeren in Zundert 
ontstonden na het afgraven van het 
hoogveen. Tot halverwege de acht-
tiende eeuw werd het turf via volge-
laden platbodems over de turfvaart naar 
de haven vervoerd. Na deze ontginning 
waren land- en bosbouw belangrijke 
inkomstenbronnen voor de landgoed-
eigenaren.

Oude Buisse Heide
Op de Oude Buisse Heide bracht schrijf-
ster en politica Henriëtte Roland Holst 
haar zomers door. Hier schreef ze de 
meeste van haar boeken en ontving 
ze beroemde schrijvers en politici. In 
de theekoepel dronk ze geregeld haar 
thee. Haar gasten ontving Henriëtte 
in de zogenaamde Herenkamer. Deze 
kamer is door Natuurmonumenten  
gerestaureerd. 
Met de komst van kunstmest is veel 
heide ontgonnen tot landbouwgrond. 
Dankzij het beheer door Natuur-
monumenten zijn de levendbarende 
hagedis, insecten en planten behouden. 

Wallsteijn en De Moeren
Deze landgoederen bestaan uit naald- 
en loofbossen met oude eikenlanen, die 
worden afgewisseld met door houtwal-
len omgeven landbouwgronden. De 
blauw gemarkeerde koepelroute komt 
langs oude boeren hoeves en de thee- 
en jachtkoepels op beide landgoederen. 
De verhoogde ligging zorgt voor een 
prachtig uitzicht over de landerijen. Op 
Wallsteijn herstelt Natuur monumenten 
de zeldzame hakhoutcultuur. 

De Reten
Ooit vormden de Oude Buisse Heide, 
De Moeren en de tussenliggende De 
Reten één groot heidegebied. Natuur-
monumenten maakt van de landbouw-
gronden in de Reten weer heide en 
herstelt daarmee de verbinding tussen 
de natuurgebieden. Daarvan profiteren 
de gladde slang en vlinders zoals het 
heideblauwtje. 

Oude Buisse Heide en aangrenzende landgoederen, 570 ha.
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De natuurgebieden zijn toegankelijk op wegen en paden, 
van zonsopgang tot zonsondergang.

Honden
Honden zijn welkom, mits aangelijnd. Dit voor de rust van 
dieren en andere wandelaars. 

Wandelen
Natuurmonumenten heeft 7 gemarkeerde wandelrou-
tes uitgezet op de Oude Buisse Heide en aangrenzende 
landgoederen. De blauwe ‘Koepelroute’ van 12 km gaat 
over alle landgoederen en komt langs alle vier de koepels. 
Deze wandeling kunt u starten bij café In Den Anker en 
herberg ’t Pannehûske. Vanaf deze laatste plek starten 
ook de gele ‘Dal van de Turfvaart’-route  
(4 km) en de paarse ‘Wallsteijnroute’ (2,5 km). 
De Wallsteijnroute loopt onder andere langs een optische 
laan, de spiegelvijver en de slingervijver van Wallsteijn. 
Voor wie het wandelen wil combineren met poëzie is 
er de rode ‘Gedichtenroute van Henriëtte Roland Holst’ 
van 5 km. Het oude pad vanuit de Oude Buisse Heide en 
Wallsteijn naar de kerk in Achtmaal is door Natuurmo-
numenten hersteld. Dit pad, de groene ‘Kerkepadroute’, 
is een wandeling van 3,5 km. Op de Moeren is de witte 
‘Rondelenroute’ uitgezet van 2,7 km. Een rondeel is een 
soort bosrotonde waar meerdere lanen samenkomen en 
waar gespeeld is met perspectief en licht en donker.
De korte, blauwe ‘Atelierroute’ van 0,5 km leidt u naar 
het voormalige atelier van beeldend kunstenaar Richard 
(Rik) Roland Holst. Rik was de man van Henriëtte Roland 
Holst. Natuurmonumenten werkt samen met Landgoed 
De Moeren. De blauwe route loopt over grond van zowel 
Landgoed De Moeren als Natuurmonumenten. Kijk voor 
wandelknooppunten op www.routebureaubrabant.nl.

Fietsen
Het fietsroutenetwerk van De Baronie komt langs de 
landgoederen. Kijk voor de fietsknooppunten op 
www.routebureaubrabant.nl

Excursies
Natuurmonumenten organiseert ieder jaar enkele 
excursies op de Oude Buisse Heide en omgeving. Kijk 
voor meer informatie over data en reservering op 
www.natuurmonumenten.nl of bel met het bezoekers-
centrum van Natuur monumenten in Brabant 
T (013) 523 18 00

Vier je verjaardag in de natuur
Word je 7 t/m 10 jaar oud en wil je een spannend 
schatkistfeestje in de natuur vieren? Bel dan met het 
’t Pannehûske in Achtmaal, T (076) 598 52 48. 
Zij bieden in samenwerking met Natuurmonumenten 
een Schatkistfeest aan.
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Goed om te weten...
Natuurmonumenten wil van de landgoederen 

door grondaankoop en natuurherstel één 
groot natuurgebied maken. 
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