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Route 15 Boomfeestpad (8 km) 
 
Het Boomfeestpad is een natuurwandeling door velden, bossen en over stuifduinen. 
Het pad start bij de hoofdingang van camping De Heische Tip en loopt in het geheel 
door het natuurgebied de Maashorst. De wandeling is niet geschikt voor 
invalidenwagens, kinder- en wandelwagens. In de tekst vindt u vermeldingen van 
knooppuntnummers. Deze knooppunten komt u onderweg tegen en worden op de 
bewegwijzeringbordjes aangegeven.  
 
In de tekst vindt u vermeldingen van knooppuntnummers. Deze worden op de 
bewegwijzeringsbordjes aangegeven. 
U loop via route: 56-55-4-3-36-52-10-53-60-59-31-85-56 
 
 
Wij wensen u een prettige wandeling. 
 
U begint de wandeling vanaf de parkeerplaats bij camping De Heische Tip aan het 
Straatsven in Zeeland (knooppunt 56). U loopt richting knooppunt 55.  
 
De zwemvijver bij de camping is ontstaan door zandwinning in het begin van de jaren ’60 
ten behoeve van de aanleg van de provinciale weg van Ravenstein naar Uden. De plas 
werd door de Zeelandse bevolking ook wel aangeduid als Iesche gat, naar de vroegere 
eigenaar Ies van Dongen. In de waterpartij zwemmen wilde eenden en waterhoentjes en 
soms ook Canadese, nijl- of grauwe ganzen. 
 
U loopt richting knooppunt 4 - 3 en 36. 
 
Links in de berm, onder de struiken groeit de stinkende gouwe. Deze plant heeft in de 
zomer gele bloemen en als de stengels afbreken komt er een giftig oranje-geel sap vrij. 
Aan het zaadje van deze plant zit het zogenaamde mierenbroodje, wat als voedsel erg in 
trek is bij de mieren. Doordat de mieren de mierenbroodjes meeslepen naar hun nest, 
worden de zaden snel verspreid. Hier komen veel vogels voor, onder andere de gaai, 
houtduif, kraai en ekster. 
 
Links en vóór u ziet u gemengd bos. In het bos links voor u groeit de adelaarsvaren. Deze 
plant is zeer giftig voor zowel mens als dier. Behalve de grove den, groeit hier ook de zee 
den. De naalden van de zee den zijn minimaal vijftien centimeter lang en de 
dennenappels zijn erg groot. De eekhoorn is verzot op die zaden. 
 
Aan de linker kant ziet u een eikenwal, en wat verderop twee zogenoemde langgevel-
boerderijen. Dit type boerderij werd in deze streek veel gebouwd. 
 
U loopt nu langs de Weversweg. Langs deze weg staan berkenbomen, herkenbaar aan de 
witte stam. In de Maashorst komen op sommige plaatsen (onder meer langs de 
Weversweg) nog knotberken voor. Dit is een typisch Brabants verschijnsel. De berken    
werden regelmatig afgezet voor het oogsten van geriefhout, het maken van bezembossen 
en als veevoer. 
 
U wandelt tussen grootschalige akkers, ontstaan door de ruilverkaveling. U loopt parallel 
aan het fietspad dat door de buitenring van de Maashorst kronkelt. Vervolgens komt u in 
de bossen. In de bosrand is soms de buizerd te zien. In het voorjaar cirkelt hij vaak hoog 
in de lucht. Soms scheert ook de snelle havik door de bossen en langs de bosranden. In dit 
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gebied komt ook nog de zeldzame wespendief voor. Hij lijkt op de buizerd maar eet 
vooral grote insecten als wespen. Hij laat zich vooral zien en horen in de nazomer.  
 
De zessprong van wegen (knooppunt 3) wordt ook nog gekruist door de Straatvenloop. 
Deze  waterloop werd in de 19de eeuw gegraven en in de 20ste eeuw herhaaldelijk 
verbeterd voor de afwatering van de voormalige woeste gronden. In 1960 is hij bij de 
ruilverkaveling gekanaliseerd. Het water van de oostelijke flank van de Maashorst 
stroomt hier in oostelijke richting en mondt uit in de Rusvenseloop en uiteindelijk in de 
Hooge Raam en de Maas in Grave.  
 
Het pad voert langs veel kleine zandheuveltjes, ook wel stippels genoemd. Deze zijn 
ontstaan door stuifzand voordat de bossen aangeplant werden. Het stuifzand ontstond 
door het overplaggen van de toen hier aanwezige heidevelden. Begin vorige eeuw zijn 
dennenbossen aangeplant, geleidelijk groeide hierin ook loofhout.  
De voormalige productiebossen in de Maashorst worden geleidelijk omgevormd naar 
natuurlijke bossen waar natuurlijke processen weer hun gang kunnen gaan. Bosranden en 
delen van het bos worden gekapt om variatie te krijgen in leeftijdsopbouw en 
biotoopovergangen. Geleidelijk zal, zoals dat ook vroeger was. weer meer water in het 
gebied worden vastgehouden en zal sprake zijn van een gevarieerd natuurgebied waarin 
de natuur zo veel mogelijk haar eigen gang kan gaan.  
 
U komt op de Inkaweg. Deze naam houdt verband met het aan deze weg gelegen terrein 
van de Stichting Jeugdbelangen Zeeland waar al vele tientallen jaren in de zomervakantie 
de jeugdvakantieweek wordt gehouden; het Inkakamp. Ook door het jaar heen wordt dit 
terrein verhuurd aan jeugdgroepen en verenigingen. 
 
Langs het bospad waar u nu loopt, bloeit in de zomer de breedbladige wespenorchis. Ze 
groeien vaak op plaatsen die ingrijpend door de mens beïnvloed zijn, zoals langs wegen 
en bospaden. Deze orchidee wordt tijdens de bloei bezocht door de plooivleugelwesp. De 
Latijnse naam orchis betekent “testikel”, afgeleid van de vorm van de knollen. De 
onderlip van de bloem is een kommetje met zoetig vocht wat een aantrekkelijke geur 
heeft voor wespen. Ze drinken graag van het bedwelmende en verslavende vocht. Ze 
zwalken soms door de lucht en lijken wel dronken. 
 
U loopt richting knooppunt 52. 
 
U passeert het voormalige Mobilisatiecomplex Zeeland. Op dit terrein werd 
defensiemateriaal opgeslagen en  er werden beveiligingsoefeningen gedaan. In 2008 
zijn de vele opslagloodsen, met machines, voertuigen, tanks etc. gesloopt. Ook de 
wegen en overige voorzieningen zijn verwijderd en het gebied is teruggegeven aan 
de natuur 
 
U komt vlakbij een ruilverkavelingsbosje aangelegd in de jaren ’80.  Onder de 
bomen door hebt u uitzicht over het begrazingsgebied van de Maashorst. Hier grazen 
wisenten, taurossen en exmoorpony’s en er leven vogels als de veldleeuwerik, de 
geelgors, roodborsttapuit, grauwe klauwier en in de winter de klapekster. Deze 
laatste twee klauwierachtigen maken dankbaar gebruik van de aanwezige 
doornstruiken om hun prooien (insecten, muizen en jonge vogels) aan te spiesen. 
 
U loopt richting knooppunt 10 en 53. 
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U passeert naturistencamping De Peelrand. Rechts ligt een open landbouwgebied. De 
torenvalk hangt er vaak hoog in de lucht te bidden, op zoek naar muizen. U wandelt nu 
door een eikenlaan met een onderbegroeiing van Amerikaanse vogelkers, ook wel 
bospest genoemd. 
 
U loopt richting knooppunt  60. 
 
Hier vindt u gemengd bos met verderop rechts, veel aanplant van sparren. Let u op de 
afgekloven dennenappels, dit is het werk van de eekhoorn. Hij gebruikt de zaden als 
voedsel. Links en rechts liggen kleine begroeide stuifzand heuvels. Het gebied is rijk aan 
bosvogels. Ook komen hier reeën voor. 
U loopt in een bos met veel sparren. Deze bomen hebben een rechte stam. 
In het stuifduin zitten holen van konijnen. Ook de vos en de das komen hier voor.  
 
U loopt richting knooppunt 59. 
 
De landweg voert tussen akkers en graslanden door. Dit gebied heet Straatsven. Vroeger 
was het hier zeer nat. Door het graven van ontwateringsloten is het gebied een stuk 
droger geworden. In het vroege voorjaar komen in de weilanden pinksterbloemen en 
speenkruid voor (de knolletjes van deze plant lijken erg op speentjes).  
U passeert knooppunt 59. Rechts achter de akkers, ziet u een oude stuifzandwal. De 
begroeiing heeft het stuifzand gevangen. 
 
U komt bij het zogenoemde Schoolbosje. Het pad rechts vóór het bord volgen door het 
bosje. Het bosje is vanaf 1998 aangeplant op Boomfeestdag door de leerlingen van de 
basisscholen uit de gemeente Landerd, het is nu een speelpark voor kinderen. In 
samenwerking met de werkgroep Heemtuin van de Heemkunde is hier een fruitbogaard 
in de vorm van een cirkel gerealiseerd, tevens zijn speeltoestellen geplaatst. U loopt een 
halve cirkel door het graslandje en bosje en houdt hierbij links aan. 
 
Knooppunt 31. 
 
Dit bospad rechts aanhouden bij de hoek van het weiland. Dit weilandje is omzoomd door 
bos. Vroeg in de ochtend zijn hier vaak reeën te zien. Ook de das komt hier voor. 
 
Via knooppunt 85 (Tweehekkenweg) loopt u naar knooppunt 56.  
 
U bent aan het einde van de route gekomen. Wij hopen dat u van een mooie wandeling 
heeft genoten. 
 
Mogelijk hebben zich na de opmaak van de tekst wijzigingen voorgedaan in de route of de 
beschrijving . Graag horen wij van U mocht zich dit voordoen. Eventuele op/of aanmerkingen 
kunt U doorgeven aan heemkundekringzeeland@kpnmail.nl 
Alvast bij voorbaat dank, 
  
Tekst: wandelwerkgroep Zeeland ©. 

 


