
Verkenning gedeelte Strabrechtse Heide en omgeving van de “Plaetse”te Heeze, 

Jaarlijks uitje van de plantenwerkgroep van de Natuurwerkgroep Liempde op 29 augustus 2019. 

 

 

Deze keer gaan we naar de “Plaetse” in Heeze.  

De “Plaetse” is de reconstructie van een vroeger dries ( een driehoekige gemeenschappelijke weide) 

Om deze driehoekige ruimte vind je de schaapskooi (met Kempische heideschapen), een heidetuin, en 

een insectentuin, een heel grote groentetuin, de ruimte voor dagbesteding van Kempenhaeghe  en het 

Heidecafé. 

 

We verzamelen ons om half tien bij Jan, zijn met z’n zevenen,  en rijden daarna met twee auto’s al 

carpoolend naar Heeze. Na een kopje koffie bij het Heidecafé en wat overleg besluiten we eerst een 

wandeling over de Strabrechtse Heide te maken. De heide is nog prachtig in bloei en het is heerlijk 

weer, dus het is meteen al genieten. Er lopen schapen op een omrasterd stuk hei. Het pad voert ons 

langs de rand van de hei. Na de grote droogte van deze zomer verwachten we niet al te veel planten, 

maar wij zijn ook in voor allerlei andere natuurvondsten. Al snel zien we een lieveling ( is een 

nachtvlindertje). Ook zijn er al een paar paddenstoelen, de dennenvoetzwam, een gewone 

hertenzwam, heksenboter ( een gele myxomyceet) en een loodgrijze bovist. 

Er vliegen nog een kleine vuurvlinder en twee distelvlinders, die zijn er veel dit jaar. 

En op plantengebied vinden we rendiermos, Duits viltkruid, stekelbrem en het muizenoortje. 

Aan een heidetakje zit een feeënlampje, ( is het eicocon van een spinnetje) 

Langs het grote zandpad over de hei staat een bankje, en Bert neemt hier even een Rembrandt 

momentje, zoals hij het noemt, even heerlijk genieten van al het moois om je heen. 

Weer aangekomen op de “Plaetse” gaan we bij een picknickbank zitten en halen Bernadette en 

Margreet de door hen meegebrachte heerlijke lunchspulletjes uit de auto, en er wordt gesmuld! 

Als we weer gesterkt zijn gaan we de insectentuin eens bekijken. Al snel ontwaren we een 

levendbarende hagedis op één van de liggende stukken houtstam.  

Een plant die ons opvalt blijkt na enig opzoekwerk grijskruid te zijn, en in de lemen muur van een 

schuurtje zien we de schoorsteenwesp aan het werk, er zijn al tientallen “schoorsteentjes” op de muur. 

We zijn ook wel benieuwd wat er achter de grote heg zit, aan de andere kant van de “Plaetse”, en 

gelukkig staat het hek open, en kunnen we in de grote groentetuin rondkijken . Er is een mevrouw bezig 

en daarom staat nu het hek open. Eerst wacht ze even af wat we komen doen, merkt dat we erg 

geïnteresseerd zijn, en vindt het dan leuk ons enkele dingen te laten zien Een heel aparte plant die we 

niet herkennen, is de kaneelbasilicum.  

Ook andere “vergeten”groenten worden hier verbouwd voor in 

de keuken van Kempenhaeghe. Ze wijst ons rupsen van de 

koninginnepage, die op de venkel rondkruipen, we zien de 

zomervorm van een landkaartje en zelfs ook een kleine 

parelmoervlinder rondvliegen. Het is hier een paradijsje, maar er 

wordt wel hard gewerkt, dat kun je goed zien. Een heel karwei, 

zo’n tuin bijhouden. 

 

Om deze mooie dag prettig af te sluiten nemen we nog een lekker 

fris drankje op het terras onder de bomen bij het Heidecafé, en 

aanvaarden de terugweg.  

 

Dit is een mooie plaats om in het voorjaar nog eens te bezoeken, je kunt namelijk ook hiervandaan een 

wandeling in het beekdal van de Rul (of kleine Dommel) maken. De Rul is een laaglandbeek die door 

afwisselend kleinschalig landschap van weilanden met eikenwallen en broekbossen meandert. 


