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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst een mooie stuk langs de heide en dan struint u 
geruime tijd over graspaden langs de Strijper Aa. U komt bij een groot ven en dan loopt u weer door een 
stuk heide. Het laatste stuk wandelt u over boswegen en leuke bospaadjes terug naar de parkeerplaats. 
Neem zelf drinken mee voor onderweg. De graspaden kunnen in de zomer soms begroeid zijn. 
 
Startadres: Parkeerplaats Brasserie Woetz, Strijperdijk 9, Soerendonk.   
Bij de brasserie/vakantiepark is een ruime parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,18 km  2.25 uur  15 m  22 m 
 

 
 

1104. SOERENDONK 11,2 km  
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R over de parkeerplaats met rechts de 
speeltuin. Aan het eind van de parkeerplaats gaat 
u 20 m voorbij stenen gebouw L over het bospad, 
waarvan het begin mogelijk slecht te zien is. Vlak 
daarna aan de 4-sprong met smal paadje gaat u 
RD over het bospad. Negeer zijpaden. Na 200 m 
gaat u R over de zandweg met rechts het asfalt- 
fietspad.  Negeer vlak daarna bij moorkruis t. h. a. 
Antoon Meurkens zijpaadje links.  
 

(Antoon wordt geboren op 11 nov. 1912 in Budel, als 
zevende van een gezin bestaande uit twaalf 
kinderen. Hij was van beroep machinebankwerker. 
Om aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland te 
ontkomen duikt hij onder in Geldrop bij de ouders van 
Mien van Zeeland met wie hij zicht verlooft. Op 20 
sept. 1944 om 16 uur fiets hij op een zwarte 
damesfiets met een zwarte aktentas  van het 
inmiddels bevrijde Geldrop naar zijn ouders in Budel 
dat op het punt staat bevrijdt te worden. Op dit punt 
ontmoette hij zijn plaatsgenoot Jan Lammers en 
terwijl ze met elkaar aan het praten waren, springen 
een vijftal Duitse soldaten (SSérs) de weg op die 
naar hun persoonsbewijzen vragen. Jan heeft die niet 
bij zich en Antoon geeft zijn vervalste exemplaar en 
wordt doodgeschoten en met bajonetten doorstoken. 
Jan mag zijn weg vervolgen en moet toezien hoe 
Antoon op 32 jarige leeftijd wordt vermoord). 
 

Meteen daarna gaat u schuin L over het bospad, 
dat vlak daarna links het bos inbuigt. Negeer 
zijpaadjes. Aan de doorgaande weg gaat u R. 
Meteen daarna bij ruiterknooppunt (rkp) 35 gaat u 
L (rr 50) over het brede pad met links het 
natuurgebied De Putberg. Aan het eind van het 
pad  voor  afsluitboom gaat u scherp R over de  
klinkerweg.  
 

2. Na 10 m gaat u op de parkeerplaats L (50) 
tussen 3 lage stenen “paaltjes  door en volg het 
pad dat flauw naar links (rr 50) buigt over het 
grasveld. Aan het eind van het grasveld gaat u bij 
bordje “Groote Heide Leende” RD over de 
bosweg met na 150 m rechts de bosrand en links  
de heide waar u mogelijk schapen ziet grazen. 

Negeer  zijpaden en volg geruime tijd het brede 
zandpad RD. Na 900 m gaat u aan de 4-sprong bij 
ruiterknooppunt (rkp)  57 en tegenover breed 
houten hek/klaphek R (rr 11) over het brede 
graspad. Negeer zijpaden en volg geruime tijd het 
pad, gelegen tussen akkers, RD met rondom 
weids uitzicht. Na 750 m gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 53 L (60/geel-rood) over 
de asfaltweg. Na 150 m gaat u meteen voorbij 
huisnr. 10 R (Rieslen/geel-rood/rr 11) over het 
asfalt- fietspad.   
 

3. 150 m verder, waar het asfaltpad naar links 
buigt, steekt u de Strijper Aa over met rechts het 
natuurgebied Rieslen. Ga nu over het links van 
het fietspad gelegen pad lopen vlak langs de 
beek. 200 m verder bij picknickbank en afvalbak 
buigt het fietspad/brede pad naar rechts en loop 
verder langs de beek. Waar na 250 m het asfalt- 
fietspad  weer naar rechts buigt, loopt u RD over 
het brede pad verder langs de beek. (U verlaat hier 
geel-rood en rr. 11). Negeer zijpaden en volg zeer 
geruime tijd het pad met links de beek. Na 800 m  
bij kleine stuw met zonnepaneel gaat u RD verder 
langs de beek met rechts broekbos (nat bos). 
Negeer zijpaden en blijf het pad weer lange tijd 
langs de beek volgen.  
 

(Na 250 m passeert u een granieten grenspaal  met 
onleesbare tekst, die hier in 1765 door de voormalige 
gemeenten Leende en Soerendonck is geplaatst.  
 

Na 800 m passeert u bij grote stal een wilduitkijkhut).  
 

Na 1,3 km tegenover links staande bosstrook 
gaat u R over het brede graspad met links een 
sloot/greppel en rechts een groot grasland/akker. 
100 m verder gaat u aan de 4-sprong bij trafokast  
L over de zandweg met rechts een grote plas.   
 

(Als u hier RD loopt, dan heeft u na 30 m mooi 
uitzicht over de grote plas, een voormalige 
grindgroeve (1957-1977), die gelegen is  in het 
natuurgebied  Het Soerendonks Goor. In de winter 
zijn hier  veel  eenden en reigers, waaronder de grote 
zilverreiger te zien). 
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4. Na bijna 600 m, 10 m voor de asfaltweg, gaat u  
L over het gras met rechts de beek/asfaltweg 
(Roerdomp).  
 

(Als dit niet mogelijk is, ga dan aan de asfaltweg L 
door de eikenlaan. Ga dan verder  bij **** in dit punt).   
 

Steek de brug over en ga R. Vlak voor de 
asfaltweg gaat u L met rechts een greppel. Waar 
rechts de greppel eindigt, gaat u RD over de 
smalle asfaltweg/eikenlaan. **** Aan de kruising 
met de Groenstraat gaat u bij rkp 30 RD (36) over 
de  grind- zandweg door de eikenlaan.  
 

(Meteen rechts passeert u een houten ronde 
mestsilo).   
 

Na 750 m gaat u R (geel-rood) over de asfaltweg 
met links de bosrand van het Leenderbos.  Na 
200 m gaat u aan de 4-sprong tegenover breed 
houten hek/klaphek bij rkp 36 R (41) over het pad 
door het grasveld/heide. Negeer na 600 m in het 
bos zijpad links. Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong RD over de bosweg. (U verlaat hier 
ruiterroute 41). Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna aan de volgende T-splitsing voor dennen 
plantage gaat u L (geel-rood) over de veldweg.  
 

(Even verder ziet u schuin rechts voor u de Sint-
Johannes Onthoofdingskerk (1838) in Soerendonk). 
 

5. Let op!  Na 200 m, vlak vóór links staande 
schuur, gaat u L over het pad met rechts de 
haagbeukenhaag. Steek vlak daarna de 
doorgaande weg  over en loop RD over de 
bosweg. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD 
langs huisnr. 3.  100 m verder, waar de brede 
bosweg naar links buigt, gaat u R over het smalle 
bospad. Aan de T-splitsing voor akker/ 
aspergeveld gaat u L. Aan de 4-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD. Steek bij  de volgende 
houten afsluitboom de bos- zandweg over en 
loop RD over het zandpaadje. Aan de T-splitsing 
gaat u R (pijl) over het asfalt- fietspad.  Na 50 m 
gaat u L en meteen daarna  gaat u voor groot 
grasveld  scherp L over het grind- bospad. Na 200 
m, in de bocht naar rechts, gaat u L over het 
bospad met even verder links een akker.  Weer in 
het bos gaat u aan de 3-sprong RD.    
 

6. Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u R 
over de bosweg. Meteen daarna gaat u aan de 
kruising L over de zandweg met links even 
grasland.  Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u 
RD (pijl) over de zandweg/eikenlaan. Aan de 3-
sprong bij wkp 66 gaat u L (64) over de bosweg 
met links broekbos/kwelwater. Negeer zijpaden.  
Aan de T-splitsing gaat u R en u komt weer bij het 
startpunt. 
 

Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 


