
 

 
 

Fietsroute Over de eindeloze Strabrechtse Heide 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Café Restaurant 'De Koffer', Jan Deckersstraat 53 in Heeze 

Pauzeplaats na 16,5 km: Grand Café 'Het Wapen van Someren', Wilhelminaplein 32 in Someren 

Afstand: 29,5 km 

 

De fietstocht start bij Café Restaurant 'De Koffer' in Heeze, door de inwoners ook wel trots de 

'Parel van Brabant' genoemd. Heeze ligt pal aan een immens natuurgebied waar je kilometers 

lang kunt genieten van heidevelden, vennen en bossen: de Strabrechtse Heide. Dit bijzondere 

gebied werd 9000 jaar geleden al bewoond door mensen die de toenmalige oerbossen 

ontgonnen om er landbouw te kunnen bedrijven. Wanneer de bodem uitgeput raakte, trokken 

de boeren verder en kon op de verarmde grond heide gaan groeien. Tegenwoordig wordt de 

heide in stand gehouden door er Kempische schapen op te laten grazen. Aan de andere kant 

van de Strabrechtse Heide ligt Someren, waar je kunt pauzeren bij Grand Café 'Het Wapen van 

Someren'. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Café Restaurant De Koffer (zie A) en ga R. 

 

2. Na ca. 750 meter ben je bij KP 13. Na KP 13 volg je 12. 

 

3. Bij KP 12 ga L (Hodibalduslaan). 

 

4. Aan het eind R (Rul). 

 

5. Bij P21730/001 richting Mierlo (zie B). 

 

6. Na ca. 1,1 km R bij de picknickbank. Volg KP 88. 

 

7. Na KP 88 volg je KP 96. 

 

8. Na KP 96 volg je KP 95. 

 

9. Na KP 95 fiets je richting KP 40. Aan het eind van de weg R. (KP 40 gaat L). 

 



 

10. Volg de asfaltweg tot aan de voorrangsweg. 

 

11. Voorrangsweg oversteken en L op het fietspad. Volg KP 99. 

 

12. Na KP 99 fiets je richting KP 40. Na ca. 1,2 km gaat KP 40 naar L (bij een bushalte). Ga hier 

rechtdoor. 

 

13. Na ca. 500 meter zie je Grand Café Het Wapen van Someren aan je rechterhand liggen. 

Dit is de pauzeplaats van deze route. 

 

14. Verlaat het Wapen van Someren en ga R richting Someren-Heide. 

 

15. Aan het eind R (Floreffestraat). 

 

16. Neem de eerste weg L (Van Gijselstraat). 

 

17. Voorrangsweg oversteken. Neem na de voorrangsweg de eerste weg R (Hollestraat). 

 

18. Neem de eerste weg L (De Hoof). 

 

19. Aan het eind R (Heikantstraat). 

 

20. Neem de eerste weg L (Kuilvenweg). 

 

21. Volg de asfaltweg (wordt Maarheezerdijk) langs de golfbaan. 

 

22. De weg gaat over in een zandweg. Aan het eind R (vóór het houten hek). 

 

23. Na ca. 650 meter L langs de slagboom en doorrijden tot aan de voorrangsweg. 

 

24. Ga L op het fietspad langs de voorrangsweg. 

 

25. Na ca. 400 meter ben je bij KP 98. Na KP 98 volg je KP 97. 

 

26. Na KP 97 volg je KP 11. 

 

27. Na KP 11 volg je KP 13. 

 

28. Na KP 13 fiets je richting KP 14. Blijf op de voorrangsweg. Na ca. 750 meter zie je Café 

Restaurant De Koffer aan je linkerhand liggen. Je bent weer terug bij het startpunt van de 

route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Café Restaurant De Koffer 

Klik hier voor meer informatie. 

 

http://www.dekofferheeze.nl/


 

B. De Plaetse 

Bij P21730/001 ligt De Plaetse, een nagebouwde Kempische nederzetting. Kenmerkend is de 

centraal gelegen driehoekige weide die werd gebruikt als gemeenschappelijke verzamelplaats 

voor het vee, voornamelijk voor de schapen die overdag konden grazen op de heide. Hier staat 

ook de schaapskooi van de ca. 300 Kempische schapen die door Staatsbosbeheer worden 

ingezet om de heide te begrazen en in stand te houden. 

 

C. Strabrechtse Heide 

Strabrechtse Heide is met zijn 1500 hectare niet alleen een van de grootste maar ook een van 

de indrukwekkendste natuurgebieden van ons land. Op het eerste gezicht denk je een 

onmetelijke vlakte van alleen struik- en dopheide te zien, maar niets is minder waar. Rond de 

vennen - het Beuven is het grootste ven van Nederland! – groeien bijzondere planten als 

waterlepeltje en vleesetende zonnedauw. Ga eens door de knieën om deze en die andere 

mooie bloeiers te bewonderen. Grote kans dat je ook een van de vele libellensoorten ziet – bij 

de vennetjes wemelt het ervan -, een heikikker of misschien zelfs een rugstreeppad. 

Eeuwenlang werd de heide vooral begraasd door schapen. ’s Nachts stonden ze op stal: de 

potstal. Daar werd de kostbare mest verzameld en naar de schrale akkers gebracht. Met de 

ontwikkeling van kunstmest eind 19e eeuw verloren de heidevelden hun economische waarde. 

Grote delen van de heide werden ontgonnen. Gelukkig werd voordat alle heide verdwenen zou 

zijn, de waarde van de natuur ingezien. Het gebied werd een natuurreservaat. Nu dragen de 

schapen bij aan natuurlijk beheer: een kudde van 300 Kempische schapen begraast de heide en 

helpt vergrassing en verbossing voorkomen. Bron tekst: Staatsbosbeheer 

 

D. Grand Café Het Wapen van Someren 

Grand Café 'Het Wapen' gelegen in het hart van Someren, aan het Wilhelminaplein. Geeft u 

alvast de tijd om te genieten van een heerlijk kopje koffie of een lekker glaasje. Sfeervol 

binnen of buiten op ons terras in een  Bourgondische en ontspannen sfeer. Onze 

uitgebalanceerde keuken bereidt dagverse creaties geen ingewikkelde gerechten, maar minder 

is meer... 'Het Wapen' Bourgondisch & Gezellig! Klik hier voor meer informatie. 

 

E. Kasteel Heeze 

Na KP 11, vlak voordat je Heeze weer binnenrijdt, fiets je langs Kasteel Heeze. Dit kasteel 

heeft een lange geschiedenis. Het oudste deel,  Slot Eymerick stamt uit de Middeleeuwen. Het 

nieuwere deel is gebouwd in de 17
e
 eeuw. Het slot heeft altijd een centrale rol gespeeld in de 

heerlijkheid 'Heeze, Leende en Zesgehuchten'. Het unieke aan Kasteel Heeze is dat het één van 

de weinige nog bewoonde kastelen van Nederland is. Al sinds 1760 wordt het namelijk bewoond 

door de familie van Tuyll van Serooskerken. De inrichting van het kasteel is sinds de 18
e
 eeuw 

voor een groot deel onaangetast gebleven. Sinds een aantal jaren worden er rondleidingen 

gegeven en kan er worden getrouwd. 

 

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.wapenvansomeren.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

