Lijn 11
Door afwisselend bos-, heide- en beeklandschap
Lijnwandeling van Soerendonk naar Leende door afwisselend bos-, heide- en
beeklandschap. U passeert locaties met grote cultuurhistorische waarde. Vanuit
Soerendonk (Zurrik op z'n Brabants) loopt u via de Molenheide en het kleinschalige
heidegebied De Putberg via het stroomgebied van de Strijper Aa met veel kleinschalige
broekbossen naar Leenderstrijp, een buurtschap van Leende. Ten zuiden van
Leenderstrijp volgt u een klein stukje de Oude Strijper Aa. In dit beekdal dreigen stukken
bos en vennen te verdrogen. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten,
zodat de natuur in en rond het water verbetert. Aan de westkant van Leenderstrijp treft u
een restant van eeuwenoude eswal aan. Via de rand van het Leenderbos loopt u naar
Leende. Wist u dat Leende in Nederland de hoogste dichtheid natuurgebied heeft
gemeten in hectares per inwoner?

Routebeschrijving
Route (L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, GP=gele pijl)
Met de rug naar bushokje van halte Soerendonk, Strijperdijk/Molenheide 1. (1)
R op fietspad. Na 30 m L verkeersweg oversteken en breed onverhard pad in. Op
kruispunt RD. Op driesprong R. Op Y-splitsing L. 1e pad, bij houten slagboom, L op smal
pad. Op kruising RD. Op Y-splitsing R. Pad kronkelt. Op T-splitsing L op breed pad langs
afrastering. RD tot verharde weg. Hier L. Na 150 m scherpe bocht naar R op onverharde
weg (volg roodgele markering) (2).
Pad maakt bocht naar rechts. Daarna meteen L. Houtwal aan linkerhand houden. Op
kruispunt RD (3).
Op Y-splitsing RD. Breed pad blijven volgen tot verharde weg. Hier L. Eerste pad naar
rechts negeren. Na 600 m R op pad richting klaphek (heuvel links laten liggen). Na
klaphek smal pad RD vervolgen door heidegebied De Putberg (4) RD tot ijzeren hek. Na
hek 600 m RD op breed pad tussen de weilanden door en tot aan verharde weg. Hier L
(5).
Na huisnummer 10 R op fietspad. Op Y-splitsing R en links van de beek (Strijper Aa)
lopen. U passeert een stuw. Aan uw linkerhand ligt het berkenbroekgebied Berkenputten
(6).
Pad langs beek maakt aantal haakse bochten. Die haakse bochten in een kaarsrecht
lopende beek duiden op mensenwerk: de Strijper Aa is bij de ruilverkaveling van 1973
rechtgetrokken. Ter hoogte van bruggetje maakt pad scherpe bocht naar L (7).
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Bij verharde weg RD en beek blijven volgen. Als u bij diezelfde verharde weg naar rechts
gaat treft u na ca. 500 m een horecagelegenheid aan in Leenderstrijp. De naam 'Strijp'
betekent 'streep' of 'rij' en heeft betrekking op de lange rij boerderijen. In het dorp vindt u
diverse langgevelboerderijen uit de 18e en 19e eeuw. Na het oversteken van de weg
betreedt u een stiltegebied. Beek (Oude Strijper Aa) oversteken en pad naar L vervolgen.
Rechts van beek blijven lopen. De broekbosjes aan beide zijden van de beek maken deel
uit van het natuurgebied de Dolingerputten (8).
In dit natuurgebied zijn nog restanten van klotputten te zien. Hieruit werd in de Tweede
Wereldoorlog door de bevolking klot (halfvergane plantenresten) gebaggerd dat na
droging als brandstof kon worden gebruikt. Je loopt nu om buurtsschap Leenderstrijp
heen. Beek aan uw linkerhand houden. Voor bosje met bankje R. U loopt nu weg van de
beek. Volg GP (9).
Pad vervolgen tot verharde weg. Hier R. Na 300 m eerste pad L en meteen R op fietspad
(of zandpad parallel aan fietspad). Aan uw rechterhand bevindt zich een restant van een
eeuwenoude eswal: een houtsingel die rond de es (een stuk bouwland) werd aangelegd
om loslopend vee en stuifzand buiten de akker te houden. De eswal loopt nog kilometers
door en is van grote cultuurhistorische waarde. Op Heerstraat RD op fietspad richting
Molenheide. Pad stijgt. U loopt hier een oude eswal op (10).
Iets verderop ziet u aan uw rechterhand de Heimolen (11).
Fietspad maakt bocht naar L. Daarna buigt het pad scherp naar R (volg GP). Pad
vervolgen. Op T-splitsing met ander fietspad (P23832) RD op onverhard pad en langs
houten slagboom. Rechts ziet u een houten afrastering (van recreatieplas Klein
Frankrijk). Pad volgen. Dit loopt op ongeveer 10 meter afstand van de afrastering.
Afrastering aan rechterhand houden. Houten afrastering gaat over in afrastering van
gaas. Na enige tijd komt er een T-splitsing, hier R. Op kruising L op breed pad. Na enige
tijd is er rechts weer een houten afrastering (van een manege) (12).
Deze op afstand volgen (breed pad buigt eerst naar L en dan naar R). Links ligt een
stuifzandgebied. Door houten hek. Op verharde weg bij ingang manege L. 1e weg R op
fietspad. Onder viaduct door. Op rotonde RD en het dorp Leende inlopen. Weg vervolgen
richting centrum. Na 500 m R op parkeerplaats bij kerk. U bent weer terug bij het begin
(13).

Praktische informatie
Afstand
13 km
Startpunt
Bushalte Soerendonk, Strijperdijk/Molenheide
Molenheide, 6027 PX Soerendonk
Eindpunt
Bushalte Leende, Dorpsstraat
Openbaar vervoer
Met buslijn 11 rijdt u direct van Leende naar Soerendonk, waar de wandeling begint. Kijk
voor vertrektijden op www.hermes.nl.

Parkeren
Parkeerplaats bij Sint Petrus' Banden kerk in centrum Leende, vlak bij bushalte Leende,
Dorpsstraat. Voor navigatie gebruik Torenplein 6
Horeca
Twee café-restaurants en een snackbar in Soerendonk. Café De Hospes in
Leenderstrijp. Herberg de Scheuter in bij bushalte in Leende en andere mogelijkheden in
centrum van Leende

