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blz 2 van 3
Gps-afstand: 14200 m. Looptijd: 3 uur. Hoogteverschil: 10 m.
Een gemakkelijke en afwisselende wandeling met leuke bos- en heidepaadjes en prachtige vennen. Via
veldwegen wandelt u langs het mooie ven De Fuut en bij windmolen naar het eerste heidegebied. Na een
stuk door de bossen wandelt u door het prachtige natuurgebied Valkenhorst met mooie vennetjes en leuke
heidepaadjes. U steekt de autoweg A2 over en dan wandelt u nog door een schitterend heidegebied langs
het Heezerven. Dan verandert het landschap in landbouwgebied en via leuke paadjes komt u weer in
Leende waar u nog kunt nagenieten op het rustige tuinterras van Nobel. Neem voor onderweg zelf proviand
mee, er staan genoeg zitbanken. Tip: U kunt ook parkeren op de parkeerplaats aan het Strijperpad
(navigatie Valkenswaardseweg 35, Leende) en dan fijn pauzeren bij restaurant Nobel in Leende. Start de
wandeling dan bij punt 4.

Startadres: Restaurant Nobel, Dorpstraat 42, Leende. Tel:040-2061731. Geopend: woensdag t/m zondag
vanaf 11.00 uur.
U mag rechts van de zaak de parkeerplaats gebruiken.Op maandag en dinsdag kunt u bij de kerk parkeren.

1117 LEENDE 14,2 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R. Aan
de 3-sprong bij wegwijzer gaat u RD langs de
rijksmonumentale Sint Petrus en Bandenkerk met
de mooie ingebouwde toren. Negeer zijwegen.
Na 350 m gaat u voorbij huisnr. 86 R. Aan de
kruising gaat u RD (eenrichtingsweg). De weg
buigt naar links. Aan de 4-sprong gaat u R onder
het autowegviaduct (A-2) door. Aan de T-splitsing
bij wandelknooppunt (wkp) 33 gaat u R (59).
Waar de weg een bocht naar links maakt, negeert
u grindweg rechts. Voorbij huisnr. 14 gaat u aan
de Y-splitsing R over de doodlopende weg. Aan
de T-splitsing voor ijzeren poort gaat u L over de
zandweg. Aan de volgende T-splitsing gaat u R.
Aan de 3-sprong gaat u L. (Na 50 m kunt u R het
graspad inlopen om het mooie ven “De Fuut” te
bekijken). Aan de T-splitsing gaat u R langs de
windmolen “de Heimolen”. Na 100 m gaat u aan
de 3-sprong RD (Strijperpad) langs het fietspad.
2. Aan de 4-sprong bij afsluitbomen en wkp 28
gaat u RD over het fietspad. Na ca. 150 m gaat u
tegenover picknickbank L over het zanderige
ruiterpad langs een heidegebied. Aan de kruising
gaat u R over de veldweg door de heide. Na 100
m. gaat u aan de kruising bij ruiterpaal L (29) over
het zandpad. U loopt een naaldbos in. Aan de
kruising bij ruiterpaal gaat u R (pijl) over de
bosweg. Aan de kruising met ruiterpad gaat u RD.
Aan de 3-sprong met bospaadje gaat u RD (pijl).
Steek de brede zandweg over en loop RD (pijl).
Aan de kruising met fietspad en wkp 27 gaat u L
(43). De weg loopt langs een mooi heidegebied.
Voorbij picknickbank gaat u aan de kruising R

over het zandpad door de heide. (U verlaat hier de
route van de pijl).
3. Aan het eind van de heide gaat u aan de 3sprong RD. Aan de T-splitsing voor naaldbos
gaat u L over de zandweg. Let op! Circa 10 m
vóór de ruime kruising gaat u R over het
bospaadje. Aan de kruising met ruiterpad gaat u
RD over het bospaadje, dat evenwijdig loopt aan
het links gelegen fietspad. Loop nu bij twee
kruisingen met bosweg RD en dan loopt u langs
een gekapt bos (2018). (U loopt nog steeds
evenwijdig aan het fietspad). Aan de kruising met
bospad gaat u RD. Negeer zijpad links naar hut.
Aan de kruising bij markeringspaaltje gaat u RD
over het geasfalteerde fietspad langs een mooi
ven met zitbank, een mooie pauzeplek na 6 km.
Voorbij afsluitboom gaat u RD.
4. Steek aan de linkerzijde bij wkp 26 RD (25) de
doorgaande weg over en loop RD (pijl) over de
bosweg. Vlak daarna gaat u door het klaphek en
volg de bosweg, evenwijdig aan het fietspad.
Aan de 3-sprong bij afsluitboom en wkp 25 gaat u
RD (24) over het fietspad. Na 50 m gaat u aan de
3-sprong R over de bosweg en volg de blauwe
paaltjes. (U verlaat hier de pijl). Negeer twee
boswegen rechts. Aan de kruising bij veerooster
en klaphek gaat u L (blauw/wit) over de brede
veldweg. Negeer zijpaden rechts en volg RD
(blauw/wit) de veldweg door het open
grasland/heidegebied. Na enige tijd passeert u
links een mooi ven. Voorbij volgend ven gaat u
aan de 3-sprong R (blauw/wit) over het pad door
de heide. (U passeert een zitbank, een mooi

pauzeplekje na 8,5 km). De veldweg loopt langs
een prachtig ven. Aan de T-splitsing bij wkp 29
gaat u L (22/blauw) door de heide. Voorbij
zitbank passeert u rechts nog een prachtig ven.
5. Voorbij klaphek loopt u RD. Meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 22 R over de
zandweg. Vlak daarna loopt u RD over de
asfaltweg. Na 25 m gaat u aan de 3-sprong RD.
Negeer bospad links. Via brug steekt u de
autoweg A2 over en volg de weg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong bij houten hek gaat u
R. Na 10 m, gaat u bij afsluitboom L over het
paadje door de heide. Let op! Na 50 m gaat u aan
de 3-sprong bij mountainbikepaal L (rode pijl)
over het crossterrein en volg dan RD (rode pijl)
het paadje door de heide. Aan de kruising bij de
bosrand gaat u R. (U verlaat hier de rode pijl).
Negeer zijpaadje links omhoog. U wandelt even
door een naaldbos en dan steekt u RD de
zandvlakte over richting zitbank en een groen
bordje. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij deze
zitbank gaat u RD (pijl) over de zandweg langs
het groene bordje “Heezerven”.
6. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD (pijl). 20
Meter verder gaat u aan de 3-sprong L over het
paadje door de heide. Aan de 3-sprong bij zitbank
en boom loopt u RD over de heuvelrug. Aan het
eind van het heidegebied loopt u aan de 3-sprong
op de heuvel RD omlaag. Na 30 m gaat u aan de
T-splitsing L over het bospaadje. Aan de 3sprong gaat u R over de bosweg. Na 25 m gaat u
aan de 3-sprong RD (rode pijl). Aan de volgende
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3-sprong gaat u RD over de veldweg. (U verlaat
hier de rode pijl). Aan de T-splitsing voor bos gaat
u R over de zandweg. Na 30 m gaat u aan de 3sprong RD. U passeert rechts een rij bomen en
ga dan aan de 3-sprong net voor begin asfaltweg
R over de veldweg gelegen tussen akkers. Aan
de 3-sprong gaat u L langs een greppel. Waar de
greppel in de visvijver eindigt, gaat u R over de
veldweg.
7. Aan de 3-sprong steekt u de grindweg over en
loopt u RD over het pad, dat evenwijdig aan de
weg loopt. Het pad buigt naar links en u loopt
even RD langs een voetbalveld en meteen aan het
eind van het voetbalveld buigt het pad rechts het
bos in. U steekt RD de schietbaan over en volg
RD het bospad. Bij poort gaat u R over de
klinkerweg. Vlak daarna gaat u R over de smalle
asfaltweg. Aan de kruising gaat u L over de
veldweg. Aan de T-splitsing bij ruiterpaal gaat u L
(99). Bij zitbank en wkp 32 gaat u R (20) over de
asfaltweg. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
bij verbodsbord L. Aan het eind volgt u de weg
mee naar links. Aan de T-splitsing gaat u R.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L
(Kraanven). Aan de 3-sprong voor huisnr. 6 loopt
u RD langs het speelveld. Voorbij huisnr. 24 gaat
u R over het pad. Aan het eind gaat u R langs
huisnr. 4. Aan de voorrangsweg gaat u L. Aan de
T-splitsing bij wegwijzer gaat u L terug naar het
restaurant Nobel, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras
nog iets kunt eten of drinken. De uitbaters
vernemen graag wat u van de wandeling vond.
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