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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u even door het mooie dorpje Leenderstrijp en dan komt u 
bij het prachtig in de heide gelegen Hasselsven. Dan gaat het door bossen en langs heide naar het mooie 
Dorven. Een eind verder komt u bij het Biesven en dan loopt u naar het doel van deze wandeling, de abdij 
Achelse Kluis. In 1686 stichtte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap van kluizenaars. 
Sinds die tijd is de ‘Achelse Kluis’ een centrum van gebed, beschouwing en christelijke cultuur.   De 
terugweg wandelt u dwars door de heide langs het Groot Kraanven.  Het laatste stuk is geheel anders want 
dan wandelt u over graspaadjes langs het leuke beekje genaamd Oude Strijper Aa.  Aan het eind is een 
leuk terras. Onderweg staan veel zitbanken om te pauzeren. U kunt de route inkorten tot 10,8 km maar u 
komt dan niet bij de abdij. 
 

U kunt ook starten bij de abdij de Achelse Kluis en dan in het zomerseizoen halverwege pauzeren bij fiets- 
en wandelcafé De Hospes in Leenderstrijp. Start dan bij punt 5. Vanaf de grote parkeerplaats/Natuurpunt 
van de abdij op de hoek van de Petrus van Eynattenlaan/Abdijweg (gpx Kluis 1, Hamont-Achel) gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 68 R (49/La Trappe) over het smalle pad/beukenlaan met links de asfaltweg. Ga 
dan verder bij **** in punt 5.  
 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Fiets- en wandelcafécafé 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. Lopend naar het startadres (250 m) passeert u 
enkele prachtige rijksmonumentale boerderijen van het Noord-Brabantse langgeveltype. Vanaf de grote 
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 ruim 100 m komt u links bij het startadres.  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,01 km  3 uur  15 m  15 m 
 

 
 

931. LEENDERSTRIJP 14 km – 10,8 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het terras gaat 
u bij trafohuisje L over de smalle klinkerweg. Na 
50 m aan de kruising bij pleintje/grasveld gaat u L 
(Zaalstraat) over de klinkerweg langs huisnr. 5.   
 

(Hier aan de kruising bij grasveldje staat rechts (nr. 6) 
op de hoek een mooie Noord Brabantse 
langgevelboerderij annex brouwerij (18e/19e eeuw)). 
 

Aan de 4-sprong bij volgend pleintje en 
wandelknooppunt (wkp) 54 gaat u R (28/ 
Strijperstraat) langs huisnr. 48.  
 

(Hier staat rechts (nr. 1) op de hoek weer een mooie 
rijksmonumentale langgevelboerderij uit begin 18e 
eeuw). 
 

Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(Strijperstraat) en 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. 50 uit 1900 en huisnr. 
59 uit de 2e helft van de 18e eeuw).  
 

Na 750 m passeert u het plaatsnaambord “einde 
bebouwde kom Strijp”.     
 

(Bijzonder is het dat op de officiële 
plaatsnaamborden Strijp, zoals het in de volksmond 
wordt genoemd, staat en niet Leenderstrijp zoals het 
dorpje officieel heet). 
 

100 m verder gaat u R en ga dan meteen bij 
ANWB-paddenstoel wegwijzer L over de brede 
zandweg/asfalt- fietspad richting Achelse Kluis.  
Negeer na 100 m zijpad rechts. 150 m verder gaat 
u R (groen mountainbikeroute op achterzijde 
paaltje) over het smalle bospaadje door het 
Leenderbos.   Negeer zijpaadjes. Na ruim 400 m 
gaat u aan de T-splitsing L over de zandweg.  

2.   Negeer zijpaden.  Na ruim 300 m gaat u aan de 
kruising RD. Steek 250 m verder het asfalt- 
fietspad over en loop schuin links RD over de 
bos- zandweg met rechts een picknickbank en 
een eindje verder links hoge afrastering. Bij 
kruising met graspaden RD (gele stip). Aan de 
volgende 4-sprong gaat u R over het zandpad met 
even verder links een vogeluitkijkhut. Aan de T-
splitsing voor hekwerk gaat u L over het smalle 
pad met rechts van u afrastering/prachtige heide.  
 

(Even verder ziet u rechts op de heide één van de 
Hasselsvennen. Mogelijk komt u tijdens deze 
wandeling ergens op de heide een schaapsherder 
tegen met een kudde Kempische schapen, een oud 
schapenras).  
 

Negeer zijpaden en blijf het pad RD (geel-rood) 
volgen met rechts de prachtige heide, die in elk 
jaargetijde mooi is. Aan de T-splitsing, met rechts 
een veerooster, gaat u L (geel-rood) over het 
asfalt- fietspad/zandweg.   
 

3.  100 m verder gaat aan de 4-sprong R (geel-
rood) via klaphek over de bosweg. Na 200 m aan 
de kruising bij afgezaagde boom gaat u L (geel/-
rood) met rechts de heide. Aan de T-splitsing bij 
zitbank, genietplekje en ijzeren hek en voorbij 
klaphek gaat u R (geel-rood/pijl).   
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op het Dorven).  
 

Aan de volgende T-splitsing gaat u L (geel-
rood/pijl) met rechts de bosrand en links de 
heide. Aan de 4-sprong gaat u RD (geel-rood/pijl). 
Aan de 3-sprong gaat u R (geel-rood/pijl). Negeer 
zijpaden.  Aan de kruising bij gasleidingpaal en 
wkp 40 gaat u RD. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen). Negeer zijpaden en aan de 
kruising bij vogeluitkijkhut gaat u RD.   
 

http://www.cafedehospes.nl/
http://www.cafedehospes.nl/
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4. Na bijna 400 m aan de T-splitsing bij zitbank, 
genietplekje waar u de stilte meestal hoort, gaat u 
R met links de mooie heide.   
 

(Degene die 10,8 km loopt, gaat hier L. Steek na 250 
m de brede zandweg over en loop bij het bordje 
“Leende” RD over het pad. Ga nu verder bij **** in 
punt 5).  
 

Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong, met berk in 
het midden, gaat u RD (La Trappe/geel-rood). Aan 
de T-splitsing gaat u L (geel-rood/pijl) en meteen 
daarna voorbij zitbank gaat u bij breed houten 
hek RD door het klaphek. Volg nu geruime tijd het 
brede graspad met links het heidegebied en 
rechts grasland en even verder passeert u een 
uitkijktoren. Na 500 m aan de 3-sprong bij 
klaphek gaat u RD verder over het brede graspad 
met rechts water. 
 

(U verlaat hier de wandelmarkeringen. Even verder 
ziet u voor u de torens van de abdij Achelse Kluis). 
 

Na ruim 400 m gaat u bij breed houten hek door 
het klaphek en loop dan tussen paaltjes RD over 
het smalle graspad richting abdij met rechts de 
bosrand.  Steek de asfaltweg over en ga dan L 
over het pad met rechts de muur van het 
abdijcomplex. U komt aan de kruising bij de abdij 
de Achelse Kluis.  
 

(U kunt hier een bezoekje brengen aan de herberg 
en de abdijwinkel met religieuze artikelen en heel 
veel soorten speciaal bier. Ga dan hier R over de 
asfaltweg. Een eindje verder steekt u de Nederlands-
Belgische grens over en dan passeert u meteen de 
elektrische draad ook wel dodendraad genoemd. 
 

(De circa 400 km lange elektrische draad scheidde in 
de Tweede Wereldoorlog (1914-1918) het door 
Duitsland bezette België van het neutrale Nederland.  
De middelste versperring, waar 2000 volt op stond, 
telde circa vijf draden. Aan beide zijden van deze 
versperring stond op ongeveer anderhalve tot drie 
meter een evenwijdig lopende versperring waar op 
de draden geen of lage stroom (schrikdraad) stond. 
Zie infoborden). 
 

Bij het toegangshek, met daarboven een groot 
Mariabeeld, van de ingang van de St. 
Benedictusabdij (1868) gaat u L. Aan de T-splitsing 
gaat u R. Even verder gaat u R en komt u meteen bij 
de ingang van de abdijwinkel o.a. met de vele 
soorten speciaal bieren. Als u bij de ingang van de 
winkel RD loopt en meteen daarna voorbij de grote 
klok L gaat, dan komt u aan het eind van het terras 
bij de ingang van de herberg, waar u kunt pauzeren.  
In de herberg heeft u bij de bar mooi zicht op de 
brouwketels van de bierbrouwerij.  
 

De Sint-Benedictusabdij van Achel, de Achelse 
Kluis genoemd, is een voormalige cisterciënzerabdij. 
De neogotische abdijkerk (1885) is ontworpen door 
de bekende Roermondse architect Pierre Cuypers. 
De kerk is alleen open tijdens de eucharistievieringen 
op woensdag (17.30 uur) en op zondag (17.00 uur)).  
 

5. Hier aan de kruising met rechts de asfaltweg 
naar de abdij, gaat u bij wkp 68 L (69/70/Petrus 

van Eynattenlaan) over de asfaltweg/bomenlaan. 
Even verder bij ingang van parkeerplaats/ 
Natuurpark gaat u bij wkp 68 RD (69/La Trappe) 
over het rechts gelegen smalle pad/beukenlaan 
met links de asfaltweg. **** Negeer zijpaden.  Na 
500 m aan de 4-sprong bij zitbank en 
picknickbank gaat u RD. (U verlaat hier de route  La 
Trappe). Meteen daarna gaat u L over het smalle 
paadje (verboden voor paarden) met rechts de 
zandweg. (U kunt ook over de zandweg lopen).  Na 
500 m gaat u aan de kruising RD over het MTB-
paadje.  
 

(200 m verder kunt u R het pad inlopen, waar u mooi 
uitzicht heeft op het Klein Kraaiven).  
 

Na 500 m aan de volgende grote kruising gaat u R 
over het pad **** en u passeert een zitbank, een 
genietplekje t. h. a. aan Antoon Sweepers.  Aan 
de asfaltweg/fietspad gaat u L (paarse wandelaar) 
en u passeert weer een zitbank. Bij ANWB-
paddenstoel wegwijzer negeert u zandweg scherp 
rechts en loop bij wkp 57 RD (5). Vlak daarna 
voorbij schuilhut “Hutje op de hei” gaat u R (La 
Trappe) over het zandpad, dat na bijna 500 m op 
de prachtige heide naar links (pijl/La Trappe) 
buigt.   Negeer zijpaden.  
 

(Na 700 m passeert u rechts een zitbank, 
genietplekje t. h. a. Henk Born). 
 

6. Na ruim 800 m gaat u aan de kruising bij oranje 
gasleidingpaal RD (brandweer 11) met rechts 
zicht op vennen. (U passeert links Jos z’n benkske). 
Na 400 m, aan het eind van het grote ven, gaat u 
bij houten afsluitboom R over het smalle graspad 
met rechts het grote ven.   
 

(Even verder passeert u een wilduitkijkhut waar u 
prachtig uitzicht heeft over het ven).  
 

Bij volgende houten afsluitboom en bij infobordje 
gaat u R en meteen daarna gaat u voor groene 
afsluitboom “Leenderbos” L over de zandweg 
met rechts een greppel. Na 100 m buigt de 
zandweg naar links met rechts een beekje en 
links een sloot.  Ruim 150 m verder gaat u bij 
houten afsluitboom R over het bospad, dat 
meteen naar links en dan naar rechts buigt. Bij 
kleine stuw loopt u RD (links aanhouden) met 
links het beekje genaamd Oude Strijper Aa.   
 

(Na veel regenval kan het hier over een kort gedeelte 
drassig zijn. Lukt dit niet, loop dan terug naar de 
zandweg en ga R over de zandweg, die vlak daarna 
naar rechts en links buigt. Bij boerderij (nr.4) gaat u 
RD (Heggerdijk) over de rustige asfaltweg. Na 500 m 
voorbij de volgende twee boerderijen (nr.2 en 5) loopt 
u RD verder over de asfaltweg/eikenlaan. 400 m 
verder, 100 m voor “nieuwbouwhuis”, waar de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u bij veerooster R 
(pijl) over de zandweg. 50 m verder bij twee houten 
hekken gaat u L rechts van het houten hek door de 
nauwe doorgang en volg het graspad met rechts het 
meanderende beekje. Ga nu verder bij **** in dit 
punt. (Hier bij de twee houten hekken staan rechts bij 
vijver en bijzonder insectenhotel (boomstammen) 
zitbanken).   
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Bij afrastering loopt u RD met links de afrastering  
Ga even verder door L door het klaphek en ga 
dan meteen R met links het meanderende beekje.  
 

(U blijft nu ruim 1 km het brede graspad RD via 
nauwe doorgangen langs het beekje volgen. Bij ^^^^ 
in dit punt verlaat u het graspad langs de beek).   
 

Bij zandweg en twee brede ijzeren hekken loopt u 
via nauwe doorgang RD verder over het brede 
graspad met links het beekje een rechts 
afrastering weiland. Na 400 m bij de volgende 
twee ijzeren hekken gaat u via smalle doorgang 
RD verder langs het beekje, dat na 150 m naar 
links buigt. Na 400 m buigt het graspad bij duiker 
naar rechts met rechts het beekje. Voorbij vijver, 
zitbanken en bijzonder insectenhotel 
(boomstammen) gaat u bij breed houten hek door 
het klaphek, steek de veldweg over en loop bij 
volgend houten hek rechts van hek door de 
nauwe doorgang en volg het graspad (pijl) met 
rechts het meanderende beekje. **** Bij twee 
ijzeren hekken gaat u via smalle doorgang verder 
over het graspad langs de beek.  Na 300 m buigt 
het pad naar links (pijl) en 50 m verder bij zitbank 
buigt het pad naar rechts met links een brede 
sloot en een eindje verder rechts weer de Strijper 

Aa. Na 250 m gaat u ^^^^ voorbij klaphek L (pijl) 
over de asfaltweg.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u bij een 
zwaluwnestkast op paal, infobord, zitbanken en 
stapstenen). 
 

Voorbij grote varkenshouderij loopt u weer Strijp 
binnen. Aan de Y-splitsing bij de links staande 
mooie boerderij (1818) van het Noord-Brabantse 
langgeveltype gaat u R en u passeert rechts de 
Coöperatieve dorpswinkel St. Jan (1916). Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij jeu de boules baan en 
“tafeltje met boeken” gaat u RD. Vlak daarna aan 
de 3-sprong bij wkp 59 gaat u RD (33) en u komt 
meteen links bij het café 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”. 
 
 
 
. 
 

 
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 
 
 
 
 
 


