Buurten bij Pastoorke van Moorsel
Langs de rand van de Strabrechtse Heide
Lijnwandeling van Lierop naar Mierlo via het middeleeuwse gehucht Moorsel en langs de
rand van de Strabrechtse Heide. De wandeling loopt voor een deel door de Strabrechtse
Heide, een natuurgebied van ca. 1500 ha en grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer.
In juli 2010 werd een deel van de Strabrechtse Heide getroffen door een natuurbrand die
zo'n 200 hectare bos en heide aantastte. Op de droge plaatsen staat Struikhei en
Jeneverbes, op de natte plaatsen o.a. Dophei. De vergrassing van de heide wordt
tegengegaan door beweiding door een schaapskudde van de stichting het Kempens
Heideschaap, door maaien en plaggen.

Routebeschrijving
Route (L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, GP=gele pijl)
Met de rug naar bushalte Lierop, Kerk (1) R. De imposante Heilige Naam Jezuskerk aan
uw rechterhand is het werk van architect Carl Weber, ook bekend van de H. Clemenskerk
in Nuenen en de Sint-Brigidakerk in Geldrop. Na 75 m, meteen na begraafplaats, R. Door
ijzeren hek. Pad RD vervolgen. Zijpaden negeren. Net voorbij kinderopvang (en
basisschool) 't Rendal L richting ijzeren hek. Volg GP. Na hek R. Op T-splitsing R op
Lijestraat. Voorbij huisnr. 25 L op onverhard pad. Einde pad R op verharde weg. Weg RD
vervolgen. U loopt Lierop uit. RD richting snelweg (A76). Op T-splitsing L op Hogeweg (2).
Na 300 m L op breed zandpad. 1e pad R. Volg GP. Op Y-splitsing R aanhouden en
meteen daarna op kruising L op breed pad. Na ca. 350 m, op Y-splitsing bij bankje en
prullenbak, R aanhouden. Volg GP (en Onderduikerspad). Pad RD vervolgen. Volg GP.
Bij bosrand, vóór akker, L (3).
Pad langs bosrand volgen. Einde pad R op verharde weg. Op Y-splitsing R aanhouden
(voor een rustpauze bij Boscafé Pastoorke van Moorsel (H) houdt u op deze Y-splitsing
links aan). U bent nu in buurtschap Moorsel (4), een middeleeuws gehucht bestaande uit
een driehoekig plein met oude boerderijen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verschuilden zich tientallen onderduikers in de bossen
bij Moorsel, in het goed verborgen kamp Dennenlust. In Boscafé Pastoorke van Moorsel
liggen folders over dit onderduikerskamp en de bijbehorende Onderduikersroute.
Met bocht mee naar L. Op kruising RD op onverhard pad. Als pad een bocht naar rechts
maakt (om boerderij heen), RD op smal pad richting slagboom. Voorbij slagboom R op
onverhard grindfietspad. Op kruispunt van paden fietspad blijven volgen. Volg GP. Na
bankje maakt pad scherpe bocht naar L. 1e bospad L. Dit smalle pad kronkelt door bos.
Einde pad L op breed pad. Op kruispunt R op ruiterpad. Op kruising RD. Ruiterpad naar
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rechts negeren en breed pad RD blijven volgen. Op T-splitsing R. Volg GP. Meteen
daarna, bij rood bordje met daarop Brandweer 20, L. Volg GP. U loopt het natuurgebied
Strabrechtse Heide in. Rechts ziet u de 105 meter hoge televisietoren van Mierlo. Op
driesprong, opnieuw bij rood bordje met daarop Brandweer 20, L aanhouden. Na 400 m
bij knooppuntenpaal 51, R. Pad, op voormalige stuifzandrug, stijgt en daalt. Na 350 m
met bocht mee naar R. Einde pad L op grindfietspad. Volg GP. Pad blijven volgen en
zijpaden negeren. Pad maakt flauwe bocht naar R, daarna ruime bocht naar L. Ter
hoogte van picknicktafel, met bocht mee naar R. Ca. 400 m RD op fietspad. Pad maakt
bocht naar R. Na 50 m, op kruising van paden, L op zandpad. Na enkele meters smal
ruiterpad naar rechts negeren en meteen daarna op driesprong R op breed zandpad. Op
kruising RD. Volg GP. Einde pad, voorbij groene slagboom, R op verharde weg. Volg GP.
Over viaduct (over A67). U loopt op de Heezerweg: een oude verbindingsweg tussen
Heeze en Mierlo langs de rand van de Strabrechtse Heide (5).
Na ruim 1 km, op T-splitsing, R op Aardborstweg (horecagelegenheid De Strabrechtse
Hoeve (H) ziet u links liggen). U bent nu in buurtschap Trimpert. Op driesprong, voor
pleintje met bankjes, L. Aan uw linkerhand ziet u de torenspits van de kerk van Mierlo. Na
400 m op driesprong R op Voortje. Hier bevindt zich een paneel met informatie over het
voormalige Kasteel van Mierlo (6) dat rond 1117 een nog houten jachthuis was en begin
13e eeuw een hoog kasteel met zware muren en een dikke toren.
Na ca. 400 m L op zandpad. Volg GP. Breed pad blijven volgen en voetbrug naar links en
zijpaden negeren. Rechts bevindt zich het natuurgebied Sang en Goorkens (7).
U gaat echter met bocht mee naar L en na ca. 50 m L op verharde weg. Als weg bocht
naar links maakt, R op smal onverhard pad. Langs slagboom. U loopt nu langs de rand
van Mierlo. Pad gaat over in betegeld pad. Alsmaar RD en zijpaden negeren. 100 m na
2e houten hek weg oversteken. Aan overkant door ijzeren hek en RD op fietspad en
zijpaden negeren. U passeert een tweede ijzeren hek. Daarna weer RD op fietspad en
zijpaden negeren. Einde fietspad weg oversteken en RD op Irenestraat. Op kruispunt,
voorbij speelplaats, RD. Op driesprong R op Wilhelminastraat. Wilhelminastraat geheel
uit lopen. Einde weg L op Vesperstraat. Einde weg L op Dorpsstraat. U passeert enkele
horecagelegenheden waaronder Café De Koffer (H) aan uw rechterhand. Op het plein
rechts ziet u een standerdmolen, het oudste houten type windmolen in de Lage Landen.
De molen is op aanvraag te bezichtigen. Naar de molen lopen en linksom (met de klok
mee) om de molen heen. Op driesprong L en meteen op T-splitsing, bij speeltuintje, R op
Hertenkampstraat. RD op weg. Volg GP. Op T-splitsing L op Ellenaar (doodlopende
weg). Einde weg L. U bent weer terug bij de busopstapplaats (8).

Praktische informatie
Wandelafstand
14 km.
Start wandeling
Bushalte Lierop, Kerk 5715 AG Lierop (1)
Einde wandeling
Bushalte Mierlo, Ellenaar, 5731 DB Mierlo (8)
Openbaar vervoer
Lijn 320 is een directe busverbinding tussen het begin en het eindpunt van de wandeling.
Kijk voor vertrektijden op www.hermes.nl.

Horeca
In Lierop diverse mogelijkheden, onderweg Boscafé Pastoorke van Moorsel en De
Strabrechtse Hoeve. Café De Koffer en diverse andere gelegenheden in Mierlo
Parkeren
Mogelijkheden in de buurt van bushalte Mierlo, Ellenaar.

