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  blz 2 van 3 

 

Midden in het levendige centrum van Leende ligt in het gemeenschapshuis Grand café De Schammert. 
Tijdens deze gemakkelijke wandeling loopt u eerst een stukje door Leende en dan komt u bij de visvijver 
Leende. Via mooie paden loopt u naar de prachtige Groote Heide, die alle seizoenen mooi is, waar u  een 
rondje overheen wandelt en waar u o. a. het mooie Diepe Meerven passeert. Via o.a. veldweg loopt u weer 
terug naar Leende en De Schammert met fijn terras.   
 

Startadres:  Grand café de Schammert, Dorpstraat 59, Leende. Tel: 040-2887228. Geopend: maandag t/m 
vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur.  In de straat (Torenplein 
/(Valkenswaardseweg 6) achter de kerk  zijn parkeerplaatsen.  

 

 
 

1645. LEENDE 9,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van De Schammert 
gaat u R met links de Sint-Petrus Bandenkerk, 
waar u aan het eind van de wandeling nog langs 
loopt. Meteen daarna aan de  3-sprong gaat u RD 
met links de oude pastorie (1860/huisnr. 48). 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer gaat u L (Valkenswaardseweg), met 
links de parkeerplaats achter de kerk. Negeer 
zijpaden. Na 200 m, voorbij aardig optrekje  
(nr.3 B) en meteen voorbij huisnr. 16, gaat u aan 
de 3-sprong R (Pomperschans). Meteen voorbij 
huisnr. 3a gaat u L over het tegelpad.  Aan de  
4-sprong, bij speelveld, gaat u R langs huisnr. 26.  
Voorbij huisnr. 32 loopt u RD over het grasveld 
met links een lage beukenhaag. (U kunt ook de 
klinkerweg RD blijven volgen). Aan het einde bij 
klinkerpad gaat u RD over de klinkerweg langs 
huisnr. 67. Aan de T-splitsing, voor huisnr. 85  
gaat u R. Vlak daarna, aan de volgende  
T-splitsing gaat u L over de klinkerweg.  Negeer 
twee zijwegen rechts. Na bijna 200 m gaat u aan 
de Y-splitsing, bij H. Hartbeeld, waterpomp en 
picknickbank, R langs de huisnrs. 34/40. 100 m 
verder gaat u meteen voorbij het aardig optrekje 
(38 b) aan de kruising L (Loofvennen) over de 
doodlopende smalle asfaltweg/eikenlaan, met 
rechts het sportcomplex  van voetbalvereniging 
DOSL.  
 

(Waar u 300 m verder rechts een fietscrossbaan 
passeert, heeft u links mooi zicht op de kerktoren met 
de blaasvormige bol, die in de volksmond de “Lindse 
Blaos” wordt genoemd.  
 

Even verder passeert u rechts het clubhuis en 
schietbomen van Gilde St. Catharina en St. Barbara, 
ook wel de jong Schut van Leende genoemd, die 
voor het eerst in 1516 is genoemd).  
 

2. Na 400 m gaat u aan de 4-sprong R over de 
veldweg richting visvijver Leende. Na 200 m, waar 
de veldweg naar rechts buigt, gaat u RD over het 
smalle  pad met rechts afrastering/visvijver.  
 

(Als u de veldweg naar rechts volgt, heeft u meteen 
bij parkeerplaats mooie zicht op de visvijver).   
 

100 m verder buigt het pad haaks naar links met 
rechts een greppel. Voorbij bosje steekt u de 
greppel over en dan gaat u aan de 3-sprong R 
over de veldweg/graspad met links een rij eiken.  

Aan de T-splitsing, met rechts een asfaltweg, gaat 
u L langs de rij eiken. Na bijna 400 m gaat u aan 
de 3-sprong RD met rechts de bosrand. Meteen 
daarna gaat u L over het (gras)pad, gelegen 
tussen grasland en met rechts een greppel.  Na 
200 m gaat u aan de Y-splitsing R (mountainbike 
route) over het pad met links de bosrand en 
rechts grasland/akker. Negeer na 150 m 
bospaadje rechts omhoog. (U verlaat hier de 
mountainbike route) Meteen daarna aan de  
T-splitsing gaat u L.  
 

3. Na 50 m gaat u R het smalle bospad omhoog.  
Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
over het zandpad, door de mooie heide. Na bijna 
300 m aan de 3-sprong bij vliegden en zitbank, 
een genietplekje, gaat u RD het pad door de heide 
omlaag. Aan de Y-splitsing/T-splitsing  gaat u R 
(pijl) over de  zandweg. (U loopt nu het korte 
verbindingsstukje). Meteen daarna, aan de  
3-sprong, gaat u RD (pijl). Let op! Bijna 50 m 
verder, vlak voordat het smalle zandpaadje links 
het bos inbuigt, gaat u bij  houten paal met het 
bordje “Heezerven” (u komt hier straks terug) R 
(pijl) over het brede zandpad met meteen links in 
het bosje een zitbank. Loop nu RD (pijl)  met links 
de grote zandvlakte. Na 50 m gaat u RD (pijl) over 
paadje door het dennenbos. Negeer zijpaadjes. 
Steek na 200 m het smalle zandpad over en loop 
RD over het smalle paadje met links de heide en 
rechts de bosrand. (U verlaat de gele pijl. Links ziet 
u een gsm-mast).  
 

4. Voorbij afsluitboom steekt u het brede zandpad 
en het asfalt- fietspad over en loopt u RD over de 
zandweg, met links de heide en rechts het bos.  
Waar 50 m verder de zandweg naar rechts buigt, 
gaat u RD (geel-rood) over het smalle paadje door 
de heide.  Aan de T-splitsing gaat u L (geel-rood) 
over de zandweg met links de heide.  Neger bij  
zitbank zijpaadje rechts en loop RD (geel-
rood/pijl). Aan de 4-sprong gaat u RD (geel-rood) 
over de bosweg. (U verlaat de gele pijl). Na 200 m 
loopt u weer over de heide. 100 m verder gaat u 
aan de 4-sprong RD (geel-rood) het brede 
zandpad omhoog.  Boven aan de 4-sprong gaat u 
RD (geel-rood) het pad door de bosstrook omlaag  
met links het Diepe Meerven en rechts het Droge 
Meerven. 
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(Als u hier boven L gaat, dan heeft u na 30 m  rechts  
prachtig uitzicht op het Diepe Meerven, dat ondiep is 
en dat in de zomer droog kan vallen). 
 

Aan de T-splitsing bij markeringspaal gaat u L. (U 
verlaat geel-rood). Meteen daarna, aan de  
Y-splitsing bij markeringspaal, L over het 
bospaadje. (U verlaat de gele pijl en geel-blauw).    
 

5. Na 50 m komt u bij het mooie zandstrandje aan 
het Diepe Meerven, waar u RD loopt, over het 
smalle paadje door de rand van de heide, met 
links het Diepe Meerven. Negeer zijpaden. Na  
200 m, voorbij mooie alleenstaande vliegden, 
verlaat u het meer en volg RD het bospaadje en u 
passeert even verder een zitbank, die nu (2023) 
op de verkeerde plek staat.  Aan de 4-sprong gaat 
u RD over pad dat vlak daarna bij klaphek en voor 
de snelweg A-2 naar links buigt.  Na 100 m gaat u 
aan de T-splitsing, met rechts het volgende 
klaphek, L over het brede pad. Neger zijpaadjes. 
Na bijna 100 m, bij infobord, volgt u RD de  
zandweg door de heide omhoog, met rechts een 
klein ven.  Let op!  Na ruim 50 m gaat u aan de  
4-sprong, met links een heuveltje, R over het 
smalle paadje door de heide. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD met rechts een klein ven.   
50 m verder aan de Y-splitsing gaat u R over het 
paadje langs de lage dennen (2023) met rechts 
het vennetje. Aan de 4-sprong gaat u L over het 
paadje.  Na 200 m gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing RD.   
 

6.  Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong RD met 
links de heide. Negeer zijpaadjes en volg geruime 
tijd het paadje, dat na 300 m links en rechts door 
de heide buigt. (Waar het paadje naar rechts buigt, 
ziet u links een klein ven). Steek na 600 m bij 
ANWB-paddenstoelwegwijzer en “gedichtentafel” 
de asfaltweg over en loop RD (fietsroute 21).   
Meteen daarna gaat u bij houten afsluitboom L 
over het smalle pad door de heide. Na ruim 50 m 
gaat u aan de 4-sprong RD over de zandvlakte, 
die steeds smaller wordt en dan een zandpad 
wordt. Na 200 m, aan de 4-sprong aan de links 
gelegen dennenbosrand, gaat u R (pijl) over het 
zandpad/zandvlakte.   
 

(In punt 3 bent u hier L het paadje door het 
dennenbos ingelopen. U loopt nu weer het 
verbindingsstukje).  
 

50 m verder bij bordje “Heezerven” gaat u aan de 
T-splitsing L over het smalle pad met rechts de 
bosrand.  Negeer vlak daarna zijpad rechts en 
loop RD (pijl) over het bede zandpad. Meteen 
daarna aan de ruime 3-sprong gaat u RD (pijl). 
150 m verder gaat u aan de volgende 3-sprong 
RD (pijl). Let op! Na bijna 50 m gaat u bij hoge 

vliegden R over het smalle paadje door de heide. 
(U verlaat de gele pijl). Even verder buigt het 
paadje naar links en rechts en na bijna 200 m 
buigt het paadje beneden naar links en wordt een 
smal bospad dat u RD volgt.  Na 400 m gaat u aan 
de  T-splitsing R. Vlak daarna gaat u aan de  
Y-splitsing, bij mountainbikemarkeringspaaltje  
(rode pijl,) L het bospaadje omhoog.    
 

7.  Vlak daarna, beneden aan de T-splitsing, gaat 
u L over het bospad met rechts een asfalt- 
fietspad. Voorbij houten afsluitboom gaat u aan 
de 4-sprong RD (rr. 99/pijl) over het bospad met 
rechts het asfalt- fietspad en een witte villa.  Aan 
de 3-sprong, bij plaatsnaambord Leende, gaat u L 
(pijl/rr 99) over de veldweg. Negeer zijpaden en na 
100 m ziet u rechts voor u weer de kerktoren. Na 
ruim 500 m gaat u aan de T-splitsing, bij wkp 32 
aan de rand van de buurt Boschhoven, het 
oudste deel van huidige Leende,  R (20) over de 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 
bij verbodsbord L (pijl) over de smalle asfaltweg.  
Na bijna 300 m loopt u langs de eerste huizen van 
Leende en dan buigt de asfaltweg naar links.  Aan 
de T-splitsing gaat u R. Negeer zijwegen. Steek 
aan de linkerkant, bij verkeerslichten en wkp 20 
de doorgaande weg over en loop RD 
(34/Margrietlaan).  Negeer zijwegen. Na 100 m aan 
de kruising bij zitbank, gaat u L (Ranonkelstraat).  
Meteen daarna gaat u R over de klinkerweg met 
links de begraafplaats Leende en rechts het 
“houten” gebouw van het verzorgingshuis 
Valkenhof. Voorbij het verzorgingshuis loopt u 
RD over het smalle klinkerpad met links de 
begraafplaats. Bij de kerk, met de mooie 
ingebouwde toren, loopt u RD met links de Sint-
Petrus Bandenkerk, waar u meteen daarna bij  
zij-ingang/infobordje via de inpandige Mariakapel 
het interieur van de kerk kunt bezichtigen 
 

(De ingebouwde toren is na de brand (blikseminslag) 
van 1699 in 1714 weer opgebouwd.   
 

Het priesterkoor dateert uit circa 1400. Van 1648 tot 
1798 werd de kerk gebruikt door de protestanten. 
 

Even verder op het pleintje bij de kerk staat een 
fontein/kunstwerk ter herinnering aan de 
gemeentelijke herindeling met dorpen Heeze en 
Sterksel in 1997. 
 

Hier op het pleintje staat ook een oorlogsmonumentje 
en is het gemeentewapen van de voormalige 
gemeente Leende te zien). 
 

Aan het einde steekt u de doorgaande weg over 
en komt u weer bij De Schammert, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken. 
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