
 

 
 

Fietsroute Leenderbos en Cranendonck 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Golden Tulip Jagershorst, Valkenswaardseweg 44 in Leende  

Pauzeplaats na 20 km: Borgondia, Kerkstraat 3 in Maarheeze  

Afstand: 29 km 

 

Na je vertrek bij Golden Tulip Jagershorst fiets je door een prachtig gebied met afwisselende 

landschappen. Honderden jaren geleden lag hier een uitgestrekte woestenij met heidevelden 

en zandverstuivingen. Voor boeren was het een arm bestaan, maar met de valkerij werd veel 

geld verdiend. Op de immense heidevlakte werden valken gevangen en afgericht. Deze valken 

werden tot ver buiten Europa verhandeld. In de vorige eeuw werden bossen aangeplant en zo 

is het Leenderbos ontstaan. Na het Leenderbos fiets je door naar Leenderstrijp en 

Cranendonck waar je langs kasteel Cranendonck komt. Voor een verdiende pauze kun je 

terecht bij Borgondia in Maarheeze. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Golden Tulip Jagershorst, steek de voorrangsweg over en sla L op het fietspad. 

Fiets onder het viaduct van de snelweg door. 

 

2. Neem na de oprit van de snelweg direct de eerste weg L (Nachtegaallaan). 

 

3. Aan het eind L (Merellaan). Volg KP 20. 

 

4. Na KP 20 volg je KP 53. 

 

5. Na KP 53 volg je KP 54. 

 

6. Na KP 54 volg je KP 59. 

 

7. Na KP 59 volg je KP 58. 

 

8. Na ca. 4 km passeer je in Kasteel Cranendonck. Je volgt nog steeds KP 58. Volg in het bos 

het verharde fietspad. Ca. 800 meter na Kasteel Cranendonck gaat de route naar KP 58 naar R. 

Ga hier L. 

 



 

9. Aan het eind L. 

 

10. Neem de eerste weg R (blijft Bospad). 

 

11. Aan het eind R. 

 

12. Volg de weg tot het viaduct van de snelweg. Daar zie je aan je linkerhand Borgondia 

liggen, de pauzeplaats van deze route. 

 

13. Na een pauze bij Borgondia fiets je ca. 100 meter terug. Ga daar R (De Dalen). 

 

14. Aan het eind L en direct weer R (D'aasdonken). Volg KP 60. 

 

15. Na KP 60 volg je KP 19. 

 

16. Na KP 19 volg je KP 17 tot na het viaduct van de snelweg. Neem na het viaduct de eerste 

weg L (Kattestraat). 

 

17. Neem de eerste weg L (Krokuslaan). 

 

18. Aan het eind L. Fiets onder het viaduct van de snelweg door. 

 

19. Na het viaduct zie je aan je rechterhand Golden Tulip Jagershorst liggen, het startpunt 

van de route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Golden Tulip Jagershorst 

Golden Tulip Jagershorst Eindhoven/Leende ligt midden in de natuur maar toch dicht bij de 

autosnelweg A2. Het creatieve keukenteam van Brasserie Jagershorst bereidt haar gerechten 

met respect voor de seizoenen en heeft haar bereiding hoog in het vaandel staan. Ook voor een 

kopje koffie met dagelijks vers gebak, een drankje of een overheerlijke tapas bent u van harte 

welkom. Bij het samenstellen van de gerechten zijn de invloeden vanuit de klassieke keuken, 

maar zeker ook de mediterrane en oosterse keuken, duidelijk te proeven. Voor meer 

informatie klik hier 

 

B. Leenderbos 

Tot 1930 lag in boswachterij Leenderbos 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 

http://www.goldentulipjagershorst.nl/


 

 

C. Kasteel Cranendonck 

Kasteel Cranendonck heeft een lange historie. Het oorspronkelijke kasteel is waarschijnlijk 

rond het jaar 1250 gebouwd door Engelbert van Horne. De naam van het kasteel verwijst naar 

'kraanvogel' en naar 'donk' (hoogte in het landschap). Het kasteel kwam in de loop van de 

eeuwen in handen van vele adellijke families, waaronder de familie Van Egmond. Door het 

huwelijk van Anna van Egmond met Willem van Oranje in 1551 werd het kasteel eigendom van 

de Oranjes. Nog steeds is 'Barones van Cranendonck' één van de vele titels van koningin 

Beatrix. In 1673 werd Kasteel Cranendonck door het Franse leger verwoest. Later werd er een 

villa voor in de plaats gebouwd die de basis vormde voor het huidige witte gebouw. De 

oorspronkelijk fundamenten zijn eind vorige eeuw teruggevonden en in 2008 zichtbaar gemaakt 

in het terrein. 

 

D. Borgondia 

Borgondia is een familiebedrijf in het oude hart van Maarheeze. Borgondia zal in alles de sfeer 

van het ‘Bourgondisch genieten’ uitstralen. De nadruk ligt op het serveren van kleine hapjes 

die in samenstelling ook een compleet diner kunnen vormen. Ook zal het mogelijk zijn om 

tussen 11:00 uur en 16:00 uur vanaf de lunchkaart een lunch te bestellen. Daarnaast zal het 

accent komen te liggen op het uitgaan, borrelen en gezellig samenzijn in een huiselijke sfeer. 

Voor meer informatie klik hier 

 

 

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.borgondia.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

