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blz 2 van 4
Tijdens deze gemakkelijke wandeling komt u eerst langs de St Janskapel en de mooie windmolen en dan
loopt u door mooie naaldbossen en langs heidevelden naar de voormalige visvijvers, die gelegen zijn aan
de rand van Valkenswaard. Dan volgt een zeer mooi stuk langs de Tonelreep. De terugweg gaat door o.a.
een stiltegebied en een groot heidegebied waarin de Hasselsvennen liggen. Rr staan voldoende zitbanken
voor een pauze. Deze wandeling elk jaargetijde prima te lopen, in augustus bloeit de paarse heide. Aan het
eind is een fijn terras.
Startadres: Fietscafé De Hospes, Strijperstraat 46, Leenderstrijp. Zomerseizoen dagelijks open vanaf 10.00
uur, winterseizoen alleen op afspraak.
Parkeer achter de school in de Sint Jan Baptistastraat nr. 4. Vanaf de parkeerplaats gaat u R. Na 100 m aan
de 3-sprong RD. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R. Na ruim 100 m komt aan de 3-sprong rechts bij
de Hospes.
U kunt ook parkeren op de parkeerplaats achter de Coöperatieve dorpswinkel St. Jan, Strijperstraat 49.
Vanaf de parkeerplaats gaat u R. Na 100 m komt u bij het startadres.
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats gelegen aan de Valkenwaardseweg nr 35 Leende en dan
na 10 km pauzeren bij de Hospes in Leenderstrijp. De wandeling wordt dan wel circa 1,5 km langer. Zie
beschrijving beneden Start vanaf de grote parkeerplaats aan de Valkenwaardseweg 35 Leende.
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917 LEENDERSTRIJP 13,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van het terras gaat
u bij trafohuisje en infobord L over de smalle
klinkerweg. Na 50 m gaat u aan de 4-sprong bij
pleintje RD (Zandstraat).

van Munster. Rond 1840 was er weer
godsdienstvrijheid en werd de bouwval van de kapel
opgeruimd. Op de plaats van de ruïne werd in 1843
een nieuwe kapel gebouwd.

(Hier staat rechts op de hoek een Noord Brabantse
langgevelboerderij
annex
brouwerij
(18e/19e
eeuw/Zaalstraat 6).

De route volgend ziet u meteen links het clublokaal
“de Schutsboom” en de schietpalen met kogelvanger
van St. Jan Baptista Gilde Leenderstrijp (1645). Om
de drie jaar vindt hier het koningsschieten plaats.

Aan de T-splitsing voor huisnr. 6 gaat L
(Klooster) en negeer meteen doodlopend
kasseienpad schuin rechts.
(Rechts
passeert
u
de
langgevelboerderij
“Kloosterhoeve” (nr. 10) met rieten dak en even
verder passeert u rechts een leuk huisje (nr. 12)).
Aan de 4-sprong gaat u R (Kapelstraat) langs
huisnr. 4. Na bijna 100 m gaat u aan de kruising
RD (Kapelstraat). 150 m verder wordt de
asfaltweg bij gedichttafel een zandweg met links
een asfalt- fietspad.
(Als u hier L over de grindweg/lindelaan gaat, dan
komt u bij de op een heuveltje gelegen St. Janskapel
(1843) waar u een kaarsje kunt aansteken.
In de 15e eeuw stond op deze plek een grotere
kapel, die gewijd was aan Sint Jan-de Doper. In 1648
raakte de kapel in verval doordat het katholieke
geloof verboden was en katholieke kerken en
kapellen gesloten werden als gevolg van de Vrede

Rechts ziet u de kerktoren van Sint-Petrus
Bandenkerk (15e eeuw) in Leende. Op de toren staat
een blaasvormige bol, die in de volksmond de
“Lindse Blaos” wordt genoemd).
Negeer zijpaden en blijf de zandweg/fietspad RD
volgen.
(Na ruim 300 m passeert u links de mooie Heimolen.
De molen is tussen 2003 en 2011 door vrijwilligers
opnieuw opgebouwd met als voorbeeld de vorige
standerdmolen, die op 14 nov. 1940 door een zware
storm volledig werd vernield. Sinds 2018 is de molen
weer maalvaardig. Zie infobordje bij houten hek).
Na ruim 500 m gaat u de aan de 4-sprong bij witrode afsluitboom, ANWB-paddenstoelwegwijzer
en wandelknooppunt (wkp) 28 L (Brandweer 4)
over de bosweg richting Achelse Kluis met rechts
het asfalt- fietspad.
(Een eindje verder ziet u links bij akker weer de
molen en de schietpalen van het St. Jan Gilde).

Na 300 m aan de 4-sprong, waar het asfaltfietspad een bocht maakt, gaat u R over de
bosweg. Na bijna 100 m gaat u aan de 4-sprong
RD door stuk gekapt bos (2019).
(Het Leenderbos is in de jaren 30 van de 20e eeuw
aangelegd als werkverschaffingsproject en is
voornamelijk beplant met grove den, die bestemd
was voor mijnhout. Dit hout werd in ondergronds in
de steenkolenmijnen gebruikt als stutmateriaal.
Tevens werden er douglassparren geplant voor de
houtverwerkende industrie.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak is het
bebossingswerk gestopt. Volgens het nieuw Natura
2000 beheerplan wordt een deel van het naaldbos
gekapt en weer omgezet in heide, waar u tijdens de
wandeling op verschillende plekken het mooie
resultaat van zult zien).
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de Tsplitsing in het naaldbos R over de zand- bosweg.
2. 100 m verder gaat u aan de 3-sprong L over het
bos- graspad. Na 200 m gaat u aan de T-splitsing
L over de bosweg met links een grind- fietspad.
Negeer zijpaden. Na 300 m aan de 4-sprong bij
wkp 27 gaat u R (26). (U verlaat hier het grindfietspad).
Let op! Na 200 m gaat u voor
markeringspaal L over het smalle bospad en even
verder loopt het pad over de heide.
(U verlaat hier geel-rood en de pijl. De route volgend
passeert u 100 m verder
een zitbank, een
genietplekje met prachtig uitzicht op het beschermd
heidegebied).

blz 3 van 4
(Ooit waren hier heidevelden. Hier vingen de
Valkenswaardse valkeniers de valken die zij
africhtten voor de valkenjacht; zo komt het gebied
aan zijn naam. Rond 1900 verdween de valkerij en
werd er voor de heidevelden een andere bestemming
gezocht. Rond 1900 werden deze visvijvers gegraven
waar o.a. karper werd gekweekt. Inmiddels is ook de
visteelt verleden tijd).
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de volgende
vijver. Na 150 m bij ijzeren hek buigt het pad
naar links en u loopt u tussen twee vijvers door,
die erg geliefd zijn bij vogels. Bij het volgende
ijzeren hek buigt het pad weer naar links
(pijl/geel-rood) met links de vijver. Aan de 3sprong gaat u RD langs de volgende vijver. 150 m
verder gaat u R (pijl/geel-rood) het paadje omlaag
dat een smal bospad wordt. Even verder steekt u
via brug de Tongelreep over en volg verder het
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl/geelrood) en u verlaat het Stiltegebied.
4. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD
(geel-rood) over de bosweg langs de rij
populieren en rechts de beek. (U verlaat de pijl).
(Als u hier aan de 3-sprong R en meteen via
veerooster weer R gaat, dan komt u meteen bij een
mooie grote visvijver).
Negeer drie houten bruggen rechts en volg
geruime tijd RD de bosweg met rechts de beek.
(Bij de eerste brug staat links van de bosweg een
zitbank).

(Degene, die gestart is bij de grote parkeerplaats aan
de Valkenwaardseweg, gaat hier aan de kruising R.
Ga nu verder bij de tekst in de laatste alinea: “Terug
naar parkeerplaats”).

Na 1,5 km aan de kruising bij brug,
plaatsnaambord Valkenswaard en wkp 3 gaat u L
(20) over de smalle klinkerweg. Vlak daarna
steekt u via brug de Tongelreep over en dan
passeert u meteen rechts bij gedichttafel een
bekkenvistrap, die bestaat uit acht stenen
drempels (zie infobord). 50 m verder gaat u aan
de 4-sprong L over de bosweg met links de
Tongelreep en rechts in weiland staand
ooievaarsnest op paal. Na 100 m bij breed houten
hek gaat u door het klaphek en ga dan meteen R
met
rechts
(even)
afrastering
en
een
grondwatermeetpunt. Volg nu geruime tijd de
bosweg door het stiltegebied. Na 500 m gaat u
aan de 4-sprong bij zitbank RD door het
heidegebied.

Negeer zijwegen. Na 500 m gaat u aan de Tsplitsing L over het asfalt- fietspad.

(Mogelijk komt u hier Schotse hooglanders (runderen
met horens) tegen).

3. Meteen daarna gaat u rechts over het brede
pad lopen met links het asfalt- fietspad. Na ruim
300 m gaat u aan het einde van het pad R over het
asfalt- fietspad dat hier een bocht naar rechts en
links maakt. 100 m verder, waar het asfaltpad
naar links buigt, gaat u bij zitbank R (geelrood/pijl) over het pad met links water. Na 50 m
gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 45 L (17) de
brug over en ga dan R met rechts het beekje en
links de voormalige visvijvers, die gelegen zijn in
het natuur- stiltegebied Valkenhorst.

Na 200 m gaat u aan de 3-sprong R met links
even bos en dan afrastering van beschermd
heidegebied. Na 400 m gaat u L (Brandweer 7)
over de zandweg met links een asfalt- fietspad.

Aan de T-splitsing R. Na 100 m gaat u aan de
volgende T-splitsing L over de bosweg. Steek de
asfaltweg/fietspad over en loop bij infobordje RD
en u passeert meteen rechts een picknickbank.
Negeer na 150 m zijpad rechts. Vlak daarna aan
de 4-sprong gaat u R over het smalle bospad.
Negeer zijpaden. Aan de kruising bij zitbank gaat
u L **** langs de rij eiken met links de bosrand en
rechts een grasland waar u mogelijk Kempische
heideschapen, een oud schapenras, ziet grazen.

5. Negeer zijpaden.
(Na 100 m ziet u rechts een ven en 50 m verder bij
ANWB-paddenstoel wegwijzer staat links een
zitbank).
Na 600 m gaat u aan de kruising bij ANWB
paddenstoelwegwijzer L over de zandweg/bosgrindpad richting Leende/Strijp.

Na 150 m passeert een veerooster/groot stalen
breed draaihek en volg de zandweg/grindpad met
rechts groot heidegebied.
(Na 100 m passeert u een zitbank, een genietplekje
met mooi zicht op een van de Hasselvennen).
Negeer zijpaden.
(U kun het beste verder over het grind-fietspad
lopen).
Na bijna 500 m passeert u links een picknickbank.
Meteen daarna aan de 3-sprong bij wkp 42 gaat u
verder RD (50). 150 m verder aan de kruising bij
afsluitbomen en schuilhut met zitbank en
infobord gaat u R over de asfaltweg/fietspad. Let
op! Meteen daarna gaat u R (geel--rood) over het
bospaadje. 150 m verder verlaat u het bos en dan
buigt het pad meteen naar links (geel-rood) met
rechts het heidegebied. Even verder wordt het
pad een kronkelende bospaadje door het
naaldbos. Na 200 m komt u weer aan de rand van
de heide en ga dan aan de 3-sprong bij
afgezaagde boom L over het (smalle) bospad.
(Als u hier 150 m RD loopt langs de afrastering van
het beschermd heidegebied, dan komt u bij een
zitbank, een genietplekje waar u weer een van de
Hasselvennen ziet (even op zitbank staan)).
Steek bij picknickbank de asfaltweg/fietspad over
en loop RD over de bosweg.
6. Aan de kruising gaat u RD. Negeer na 300 m bij
heidegebied zijpad rechts. 50 m verder aan de 5sprong met rechts 3 paden, neemt u het derde
smalle bospaadje R (groene pijl/mountainbike
route).
(U kunt hier ook RD (gele pijl) lopen. Na 100 m gaat
u R over het zand- bospad. Negeer zijpaden. Na 500
m gaat u L over het asfalt- fietspad/zandweg. Ga nu
verder bij **** in dit punt).
Aan de kruising gaat u RD (groene pijl). Na 250 m
gaat u L over het asfalt- fietspad/zandweg. ****
Negeer zijpaden. Voorbij ANWB paddenstoel
wegwijzer en groene stalen afsluitboom gaat u
aan de T-splitsing L over de asfaltweg en u loopt
even verder Leenderstrijp binnen en u passeert
camping Het Einde. Volg geruime tijd de smalle
klinkerweg RD door het mooie dorpje met de vele
mooie boerderijen van het Noord-Brabantse
langgeveltype.
(U
passeert
o.
a.
de
rijksmonumentale
langgevelboerderijen huisnr. 59 uit de 2e helft van de
18e eeuw en huisnr. 50 uit 1900 ).

Na 800 m aan de 3-sprong bij ANWBpaddenstoelwegwijzer gaat u verder RD. Vlak
daarna aan de 4-sprong bij wkp 54, grasveld met
zitbanken, jeu de boulesbaan en waar de
Coöperatieve dorpswinkel St. Jan (1916) zich
bevindt, gaat u aan de 4-sprong L (Zaalstraat) en
u passeert meteen links (nr. 1) op de hoek een
mooie rijksmonumentale langgevelboerderij uit
begin 18e eeuw en rechts passeert u een mooie
gerestaureerde langgevelboerderij. Aan de
kruising gaat u R en voorbij leuke woning komt
u weer bij de sponsor van deze wandeling waar u
binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten of
drinken.
In het café hangen vele zilveren medailles van
schutterij St Jan (1645). Fiets- en wandelcafécafé
De Hospes is het enige Brabantse café met het La
Trappe ‘preufplenkske”.
Start vanaf de grote parkeerplaats aan de
Valkenwaardseweg 35 Leende.
Staand op het middelste gedeelte van de
parkeerplaats met uw rug naar de doorgaande
weg loopt u bij infobordje via klaphek RD (groene
en oranje wandelaar) over het bospad. Na 100 m
gaat u R over de asfaltweg/fietspad. Na de
volgende 100 m gaat u bij de rijksmonumentale
Directiekeet van Staatsbosbeheer, waar ook een
picknickbank staat, R.
(Dit
is
de
voormalige
betaalkeet
van
Staatsbosbeheer, gebouwd omstreeks 1932-1933.
Tijdens de crisisjaren werd in het kader van de
werkverschaffing het Leenderbos aangelegd. De uit
Helmond aangevoerde werklozen werden in deze
keet uitbetaald. Zie infobordje)).
Meteen daarna gaat u L (blauwe en groene
wandelaar) over het bospad met heel even links
de asfaltweg. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing
R over de bosweg. 150 m verder gaat u aan de
kruising bij zitbank RD. Ga nu verder bij **** in
punt 2.
Terug naar de de grote parkeerplaats aan de
Valkenwaardseweg.
Na 150 m gaat u L over het smalle bospad. Na 300
m bij de rijksmonumentale directiekeet gaat u L
over de asfaltweg/fietspad. Na 100 m gaat u aan
de 5-sprong L (blauwe wandelaar) over het
bospad. 100 m verder gaat u door het klaphek en
u komt weer op de parkeerplaats.
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