Trage Tocht Leenderstrijp
Auteur: Rob Wolfs
Leenderbos, Achelse Kluis en Groote Heide
Het Brabantse gehucht Leenderstrijp, ook wel Strijp genoemd, is een mooi beginpunt. Het
dorp doet denken aan een Drents brinkdorp, met een gezellig wandel- en fietscafé aan
de start. Leenderstrijp heeft een beschermd dorpsgezicht met enkele fraaie
langgevelboerderijen. De naam 'Strijp' betekent 'streep' of 'rij' en verwijst naar een reeks
boerderijen of naar langgerekte percelen grond. We lopen door het Leenderbos
(voormalig productiebos), langs heidevelden en vennetjes, over bomenlanen en langs
verruigde graslanden naar abdij de Achelse Kluis. Een prachtige plek om op het terras bij
de horeca een échte Trappist te drinken. De abdij die in 1656 als grenskapel werd
gebouwd, is in de loop der jaren uitgebouwd tot een klooster. In 1844 werd de SintBenedictusabdij, oftewel Achelse Kluis, gekocht door de trappisten uit Westmalle. Op het
tweede deel van de wandeling komen we langs de Groote (stille) Heide. Dikke kans dat
we de schaapskudde tegenkomen. Verrassend zijn de heuveltjes die laten zien dat hier
vroeger uitgestrekte zandverstuivingen waren. Op het laatste deel van de route ervaren
we meer van het Brabantse cultuurlandschap en wandelen we over wat ruigere
schouwpaden langs watergangen. Maar steeds heerlijk rustig en fraaie uitzichten alom. In
de broekbossen van de Broeken en Dollingerputten werd vroeger turf gewonnen uit
klotkuilen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats naast de Coöp Sint Jan loop je naar de klinkerweg. Rechtsaf
langs de Coöp en rechtdoor, Strijperstraat. Op de driesprong bij P-21598 rechtdoor en
direct na het fietscafé De Hospes linksaf. Op twee driesprongen achter elkaar rechtdoor.
Aan het eind linksaf en direct een doodlopend klinkerpad schuin naar rechts negeren. Je
loopt het dorp uit en op de viersprong bij P-23830 ga je schuin rechts aanhoudend
rechtdoor, Heerstraat. Op een kruising verderop ook rechtdoor, de Heerstraat vervolgen.
Op een driesprong bij P-23831 rechtdoor, een brede zandweg door het Leenderbos. Op
de kruising bij een open stuk en knooppunt (kp) 4 rechtdoor. Op splitsing bij kp 51
rechtdoor. Op kruising bij kp 50 rechtdoor.
2. Op een volgende kruising bij P-21628 en groene metalen slagbomen even linksaf
over het fietspad en al snel het eerste smalle bospaadje schuin naar rechts in. Dit smalle
paadje door naaldbomenbos blijven volgen. Verderop over een open vlakte. Het pad met
een bocht naar links volgen. Even daarna loop je langs het heideveld aan je rechterhand.
Verderop loopt het paadje slingerend door een stukje naaldbomenbos. Daarna over een
breder pad langs de rand van de hei blijven lopen, zijpaden naar links het bos in negeren.
Waar het hek langs de heide naar rechts buigt, blijf je het pad links aanhouden door een
bosje. Een pad naar links negeren. Het pad wordt verderop weer breder. Blijven volgen
tot een brede zandweg met fietspad. Hier oversteken langs een bordje van
Staatsbosbeheer 'Leenderbos' in de richting van een open kapvlakte. Rechtdoor over de
open vlakte. Doorlopen tot je uitkomt bij een beukenlaan aan de bosrand.
3. Hier ga je linksaf en al weer snel schuin rechts. Nu op de eerste kruising rechtsaf, een
grassige eikenlaan tussen de velden. Die eikenlaan volgen tot een viersprong. Je negeert
het pad scherp naar links en direct daarna aan het eind linksaf bij een paaltje van het
ruiternetwerk, een grassig pad met aan je linkerhand open veld. Verderop het pad met
een flauwe bocht naar links blijven volgen en dan loop je langs de bosrand aan je
rechterhand. Nu neem je de eerste weg rechts langs een bordje 'Leende Groote Heide'.
Een pad naar rechts negeren en het grassige karrenspoor met aan je rechterhand
populieren volgen in de richting van een houten hek. Bij dat houten hek door een metalen
hekje, je volgt een brede grasbaan in de richting van een uitkijktoren. Langs de
uitkijktoren de grasbaan verder volgen. Je passeert een plas aan je rechterhand.
Verderop twee keer achter elkaar houten planken over en bij paaltje 16 van de brandweer
met aan je linkerhand een metalen hekje opnieuw rechtdoor de brede grasbaan
vervolgen. Doorlopen tot je uitkomt bij een houten hek en een metalen klaphekje.
4. Na het klaphekje linksaf, een eikenlaan. Op de kruising met een asfaltweg rechtsaf,
over het parallelpad aan de rechterkant. Op de kruising voor de Achelse Kluis rechtdoor.
Voor de abdij linksaf en even verder rechtsaf naar het plein met de horeca. Dezelfde weg
terug naar de kruising. Daar bij kp 68 rechtdoor aan de rechterkant van de weg langs het
bord van Staatsbosbeheer 'Welkom in het Leenderbos'. Nu rechtsaf bij kp 68 naar de
Natuurpoort. Naar de overkant van het parkeerterrein en bij metalen palen 'Natuurpoort'
een smal grassig wandelpaadje inlopen, eiken aan je rechterhand. Aan het eind rechtsaf,
een bredere eikenlaan. Je neemt het eerste smalle paadje linksaf langs grenspaal 177.
Op een driesprong bij diverse markeringen rechts aanhouden. Op een kruising met een
brede zandweg bij kp 70 even naar links en kort daarna rechtsaf, een grassig pad. Direct
een fietspad oversteken en rechtdoor in de richting van open vlakte.

5. Aan het eind voor de heide rechtsaf. Op een driesprong met een pad naar rechts ga
je rechtdoor. Meebuigen naar links en direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden.
Dit pad om de hei steeds blijven volgen tot een driesprong. Hier linksaf en even verder
met de bocht mee naar rechts. Verderop loop je het bos weer in. Daar een pad naar
rechts negeren. Nu doorlopen tot een houten afsluitboom. Hierna linksaf, een brede
zandweg. Direct daarna waar de brede zandweg naar rechts buigt, ga je rechtdoor langs
een lage houten afsluitboom en een bordje van Staatsbosbeheer. Je volgt een pad langs
de bosrand. Je neemt verderop het eerste smalle paadje naar rechts in de richting van
een afrastering langs een 'kwetsbaar gebied'. Het paadje langs de afrastering volgen en
op de hoek van de afrastering verder rechtdoor over het open veld. Je passeert een
bankje aan je rechterhand.
6. Aan het eind met aan je rechterhand een bankje en een metalen hekje, ga je linksaf
over de open vlakte, een karrenspoor. Steeds rechtdoor. Je passeert een houten
afsluitboom en bij P-21488 en kp 89 de brede zandweg met fietspad oversteken en
schuin links, de brede zandweg in langs een bordje van Staatsbosbeheer. Deze zandweg
direct met een bocht naar rechts volgen. Op een Y-splitsing links aanhouden, zanderige
pad over de heide. Even daarna op een volgende Y-splitsing rechts aanhouden.
7. Nu op een driesprong bij een oude stenen grenspaal van twee baronieën linksaf, pad
tussen de velden. Dit pad steeds rechtdoor blijven volgen tot een houten afsluitboom.
Daar overheen en rechtsaf, een smal bospaadje. Over een greppel heen en rechtdoor,
graspad langs een sloot aan je linkerhand en bos aan je rechterhand. Dit pad steeds
blijven volgen. Het pad buigt na xx meter naar rechts en dan ga je bij een splitsing van
twee sloten en een sluisje linksaf over de aarden dam en je vervolgt het pad langs de
bosrand met aan je linkerhand de sloot. Verderop loop je tussen de graslanden. Je kruist
een zandweg naar een boerderij. Hier zelf met handvaten de draden los- en weer
vastmaken. Je vervolgt het pad aan de rechterkant van de sloot. Voor een bosje en bij
een bruggetje stap je over naar de overkant en volg je het pad aan de linkerkant van de
sloot. Nu ga je na xx metrer bij een aarden dam schuin rechts en volg je het pad aan de
andere kant van het water aan je linkerhand. Je loopt langs een populierenbosje aan je
rechterhand. Doorlopen tot je uitkomt op een asfaltweg. Hier linksaf. Je loopt Strijp
binnen. Op de Y-splitsing rechts aanhouden. Na huisnummer 53 aan je rechterhand terug
naar de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Leenderstrijp, parkeerplaats bij de Coöp Sint Jan, Strijperstraat 51, 5595 GB Leende,
https://www.coop-sintjan.nl/
Openbaar vervoer
Bushalte Jansborg, lijn 11 van/naar Eindhoven. Aan- en aflooproute van ca. 1 km.
Lengte van de wandeling
16 km
Horeca onderweg
Fietscafé De Hospes, http://www.cafedehospes.nl/
Achelse Kluis, http://www.achelsekluis.org/pageNL/home.html
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-leenderstrijp/17684/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

