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Op Tweede Paasdag worden er excursies in
12 natuurgebieden van Brabants Landschap
gegeven, in samenwerking met het ivn.
We vieren het 100-jarige bestaan van de
‘Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging’ (knbv). De ‘Dag’ staat daarom in
het teken van bos en het beheer ervan.

Stratumse Heide

De wandelingen* duren anderhalf uur en
beginnen om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
> www.brabantslandschap.nl/manifestaties
* Honden zijn helaas niet welkom | Denk aan gepast schoeisel.
Brabants Landschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij
ongeval of schade tijdens de door haar georganiseerde excursies.

‘Lang leve het bos’

De Nationale Postcode Loterij ondersteunt
verscheidene natuur- en cultuurprojecten van

Brabants Landschap met een financiële bijdrage.

Mattemburgh bergen op zoom | hoogerheide | woensdrecht

+ kinderactiviteiten
Bezocht wordt het Parkbos dat aansluit op de stijltuin achter
het landhuis, compleet met zichtassen, kastanjelanen en een
vleermuisreservaat.
P Op de hoek van de Antwerpse Straatweg en de Beukendreef.
Vanhier is het 100 m lopen naar de startplaats, de Orangerie
Mattemburgh.

Pannenhoef

rijsbergen | zundert | sprundel

+ verhalenverteller
In 40 jaar tijd is een saai eenvormig dennenbos omgezet in
‘nagenoeg natuurlijk bos’. U krijgt hierover tekst en uitleg.
P Aan de randen van het gebied: Ettense Baan, Vaartven, De Ganger
en Lokkerberg. Vanhier 0,5 tot 1 km lopen naar de startplaats,
de ‘Zwarte Schuur’.

Fort Altena werkendam

+ expositie van de Bredase landschapsschilder Frans van Veen
Dit fort maakt met onze beide andere forten in de regio,
Giessen en Bakkerskil, onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, welke zich uitstrekt(e) van de Zuiderzee tot de
Biesbosch. Ze is in haar geheel op de ‘Werelderfgoedlijst’ van
de unesco geplaatst.
P Zie www.fortaltena.nl

Pompveld babyloniënbroek

Annanina’s Rust hilvarenbeek | diessen

Landgoedbos op voormalige landbouwgrond met
aansluitend jonge heidebebossingen.
P Aan Huisje ten Halve aan de Bremstraat, halfverharde zijweg
van de Beekse Weg.

Mortelen oirschot

De bossen in dit landschapsreservaat behoren tot de ‘rijkste’
in onze provincie, dankzij de ligging op goede grond,
namelijk leem. De voorjaarsflora is er uitbundig!
P Aan de Lopense Straat 3, 4891 TJ Oirschot

Stratumse Heide eindhoven

Heuvelachtige stuifzandbossen met prachtig uitgegroeide
dennen, eiken en berken.
P Aan de parkeerplaats ‘Rendierveld’ aan het einde van de wijk
Schuttersbosch in het uiterste zuidoosten van Eindhoven.

Nuenens Broek nuenen

Populierenbossen die deels worden omgezet in gemengd
bos, deels zo blijven uit cultuurhistorische overwegingen.
P Aan de parkeerplaats van Sportpark Lissevoort aan de
noordrand van Nuenen.

Haanwijk sint-michielsgestel

Oud landgoedbos met restanten van een sterrebos.
Veel mooie bomen, waaronder uitheemse.
P Haanwijk 4a, Sint-Michielsgestel, via Dooibroek.

+ demonstratie mattenvlechten
In de populierenbossen van dit polderreservaat is in 40 jaar tijd
meer structuur aangebracht. Struiken vestigden zich spontaan.
Er houden zich nu onder meer veel reeën schuil.
P Boerderij ‘Neusje van de Zalm’, Midgraaf 27, Babyloniënbroek.

heeswijk
Kasteelbossen Heeswijk middelrode

Regte Heide riel | tilburg

Tongelaar mill

+ foto-expositie
Bezocht worden productiebos op voormalig stuifzand en jong
elzenbroek aan de Oude Leij.
P Boerderij Brabants Landschap, Hoefke 6, Riel.

+ diverse activiteiten op het kasteel
Moerasbos op ‘rabatten’ (dijkjes), dat we in de nabije
toekomst nog natter maken.
P De Gouverneursweg volgen en de laan naar het Kasteel.

Door de ligging op rivierklei kennen de bossen hier een
bijzondere (voorjaars)flora. De das laat zich niet makkelijk
zien, zijn sporen wel.
P Aan de parkeerplaats vooraan het kasteel, Tongelaar 8, Mill.

