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Connecting people
to nature and art

Het leven is goed in het Brabantse land… Als er een plek is waar deze zin 

perfect op aansluit is het wel Auberge De Moerse Hoeve, een oergezellige 

horecagelegenheid aan de poort van Natuurgebied Huis ter Heide. 

Op het ruime terras kunt u genieten van een kopje koffie, onze specialiteit 

Moerse Hoeve koek, een warm hapje of goed verzorgde lunch.

Overnachten en arrangementen
Combineer een bezoek aan Auberge De Moerse Hoeve met een arrangement. Een workshop 
schilderen of bonbons maken, een scootertocht door het Brabantse land? Zowel individueel 
als voor groepen. Interesse? Checkt u de website voor data en de jaaragenda.

Wandelroutes natuurgebied Lobelia
Wandel door natuurgebied Lobelia behorende bij landgoed Huis ter Heide. Kom langs en ontdek 
natuurschatten als klokjesgentiaan en rustig grazende Schotse hooglanders. 
Geniet van de vele zangvogels in dit prachtige natuurgebied met heide en vennen, kruidenrijke 
akkers en gevarieerde bossen. Het is een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers.
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De Moer ligt naast Tilburg
op 5 autominuten vanaf

de Efteling. Kijk op onze site 
voor de routebeschrijving.
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Baan achter de Plakken

Wandelroute’s
A - ca. 120 minuten

B - ca. 75 minuten
laatste stuk van de 
route rechtdoor over 
pad van de heenweg

C - ca. 45 minuten
laatste stuk van de 
route rechtdoor over 
pad van de heenweg

We hebben voor u mooie wandelroutes uitgestippeld. Deze starten pal achter Auberge De Moerse 
Hoeve en voeren u meteen de bossen in. U kunt ondermeer vanuit een uitkijktoren het gebied en 
de vennen bekijken. De kortste wandelroute heeft een duur van ruim 45 minuten. Deze gaat 
langs de uitkijktoren en over het water. De twee langere routes, waarvan er eentje om de vennen 
heen gaat en de andere door de bossen loopt, duren ca. 75 en 120 minuten.

Wandelroutes


