
 

 
 

Fietsroute Door De Malpie en het Leenderbos 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Eetcafé Zomerhof, Maastrichterweg 265 in Valkenswaard   

Pauzeplaats na 19,5 km: Tearoom Kings & Queens, Dorpstraat 42 in Leende  

Afstand: 30 km 

 

Fietsen door de Kempen bij Valkenswaard en Leende is genieten van uitgestrekte bossen, 

kronkelende beken en indrukwekkende vergezichten over heidevelden en vennen. Je start bij 

Eetcafé Zomerhof in Valkenswaard. Zodra je in het dorp Borkel en Schaft het riviertje de 

Dommel bent gepasseerd, fiets je door natuurgebied De Malpie. Daarna gaat het via het 

noordelijke deel van het Leenderbos richting Leende waar je kunt pauzeren bij Tearoom Kings 

& Queens. De terugweg is minstens zo mooi als de heenweg. Het zuidelijke deel van het 

Leenderbos en de Groote Heide, waar eeuwenlang valken werden gevangen en afgericht, 

geven je het gevoel dat er in Nederland nog echte natuur bestaat. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Eetcafé Zomerhof en fiets richting Schaft. Volg KP 33. 

 

2. Na KP 33 volg je KP 32. 

 

3. Na KP 32 volg je KP 2. 

 

4. Na KP 2 volg je KP 55. Let op: na ca. 1,5 km de voorrangsweg (Maastrichterweg) oversteken. 

Hier staat geen bordje. 

 

5. Na KP 55 volg je KP 53. Let op: bij de kijkhut het verharde fietspad blijven volgen. 

 

6. Na KP 53 volg je KP 20. 

 

7. Na KP 20 fiets je richting KP 17. Het fietspad door het bos gaat over in een weg met villa's. 

Na ca. 800 meter gaat KP 17 R. Ga hier rechtdoor (Boschhoven). 

 

8. Na ca. 600 meter R aanhouden bij het standbeeld. 

 

 



 

9. Na ca. 550 meter R op de voorrangsweg. Na ca. 300 meter ligt Tearoom Kings & Queens aan 

je rechterhand. Dit is de pauzeplaats van deze route. 

 

10. Verlaat Kings & Queens en fiets richting de kerk. Daar bevindt zich KP 17. Volg KP 19. 

 

11. Na KP 19 volg je KP 54. 

 

12. Na KP 54 volg je KP 56. 

 

13. Na KP 56 volg je KP 36. 

 

14. Na KP 36 volg je KP 217. 

 

15. Na KP 217 fiets je richting KP 33. Na ca. 2 km ligt Eetcafé Zomerhof aan je rechterhand. 

Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Eetcafé Zomerhof 

Brabantse gezelligheid en gastvrijheid. In de weide omgeving staat de Zomerhof bekend als 

fietscafé, stamkroeg, feestlocatie en eetcafé voor jong en oud. In de Zomer kunt u op het 

groot buitenterras heerlijk genieten van de zon of de schaduw en een verkoelend drankje of 

ijsje, terwijl u de fiets op kunt laden bij het oplaad punt. In de winter staat de chocolademelk 

of de borrel klaar in de warme serre of aan de knusse bar. Sluit de dag af met heerlijk happen 

in ons eetcafé. Voor meer informatie klik hier 

 

B. De Malpie 

Na KP 31 fiets je door De Malpie. Dit unieke natuurgebied ligt ten westen van het riviertje de 

Dommel, tussen Valkenswaard en het dorp Borkel en Schaft. Je vindt hier stuifzanden, natte en 

droge heide, bos en vennen. De naam 'Malpie' verwijst waarschijnlijk naar een pad ('pie' is 

afgeleid van 'pay' of 'pee'  wat pad betekent) dat leidt naar een molen, gerecht of grenspaal. 

Alle drie de mogelijkheden zijn aannemelijk. 

 

C. Malpieberg 

Uit vondsten is gebleken dat de eerste mensen zich zo'n 15.000 jaar geleden vestigden in De 

Malpie. Een uitgelezen plek om een nederzetting te bouwen, was de zes meter hoge heuvel aan 

de oever van de Dommel. Deze heuvel wordt nu de Malpieberg genoemd en is ontstaan door 

stuifzanden die door de wind zijn aangevoerd. Fietsend richting KP 2 zie je de Malpieberg aan 

je rechterhand liggen. 

 

D. Tearoom Kings & Queens 

Hartelijk welkom bij Kings & Queens, een uniek stukje gastvrijheid in Noord-Brabant. Kings & 

Queens, een bedrijf waar u kunt en mag onthaasten. Heerlijk even bijkomen van de 

beslommeringen van alledag, en dat (al vanaf de opening in 2004) in een rookvrije omgeving. U 

kunt bij Kings & Queens terecht voor een ontbijt, lunch en English afternoon (high) tea. En het 

tijdstip van uw afternoon tea maakt ons niet uit; heeft u ’s ochtends al zin in een afternoon 

tea… dat kan, geen probleem. Voor meer informatie klik hier 

http://www.eetcafezomerhof.nl/
http://www.tearoomkingsandqueens.nl/


 

E. Leenderbos 

Na KP 54 fiets je het Leenderbos in. Tot 1930 lag hier een uitgestrekt gebied met heide en 

zandverstuivingen. Na die tijd was heide niet meer rendabel voor de landbouw. Schapenmest 

en plaggen werden overbodig en het gebied verwaarloosde. Staatsbosbeheer kocht het aan en 

plantte in het kader van de werkverschaffing bossen aan. Het Leenderbos was een typisch 

productiebos, zoals ze ook elders in Nederland werden aangelegd. Inmiddels heeft het 

Leenderbos niet meer dezelfde functie als in de crisisjaren. Weliswaar ‘levert’ boswachterij 

Leenderbos jaarlijks 6000 kuub hout, recreatie en natuurwaarden zijn nu minstens zo 

belangrijk. Het beheer is hier tegenwoordig zelfs vooral op gericht. Er lopen veel wandel-, 

fiets- en ruiterpaden. De bossen worden gevarieerder en daardoor ook aantrekkelijk 

voor verschillende diersoorten. Bron tekst: Staatsbosbeheer 

 

F. Groote Heide 

Na KP 56 fiets je over de Groote Heide. In de tijd dat kunstmest nog niet bestond, was er op 

deze onvruchtbare zandgronden weinig te verdienen met landbouw. Kleine boeren hadden hier 

dan ook een hard bestaan. Waar wél mee kon worden verdiend, was de valkerij: het vangen en 

africhten van valken. De enorme heidevlakten en zandverstuivingen waren hier heel geschikt 

voor. De rijkdom die hiermee werd vergaard, is af te zien aan de kapitale woningen waar je in 

Leenderstrijp langs bent gefietst. Veel woeste grond is verdwenen door bosaanplanting 

(Leenderbos) en ontginning, maar op de Groote Heide ervaar je nog het oorspronkelijke ruige 

karakter van deze streek. 

 

G. Achelse Kluis 

Bij KP 217 kun je een bezoek brengen aan de Achelse Kluis. Deze  Sint-Benedictusabdij ligt op 

de grens van België en Nederland. In 1686 werd hier een gemeenschap van kluizenaars 

gesticht, wat het begin was van de Achelse Kluis. In 1846 namen de trappistenmonniken van 

Westmalle het complex over en stichtten de Sint-Benedictusabdij. Volgens de traditie 

brouwden de trappistenmonniken hun eigen trappistenbier. Dit gebeurt sinds 1914 niet meer in 

de Achelse Kluis zelf, maar in de huisbrouwerij. Het authentieke trappistenbier is te krijgen in 

de herberg van de abdij. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

