
 

 
 

Fietsroute Kempenroute langs de Groote Heide 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Cafetaria 't Klumpke, Dorpstraat 116 in Leende 

Pauzeplaats na 18 km: Café-Bar ’t Huukske, Stationsstraat 4/A in Maarheeze 

Afstand: 33 km 

 

Zodra je bent vertrokken bij Cafetaria 't Klumpke begint een mooie fietstocht door de 

Kempen. Honderden jaren geleden lag hier nog een woest en onherbergzaam gebied. Op de 

onvruchtbare zandgrond leefden en werkten de boerenfamilies in grote armoede. 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 komt. 

Veel woeste grond is verdwenen door bosaanplanting en ontginning, maar op de Groote Heide 

ervaar je nog het ruige karakter van deze streek waar het nu schitterend fietsen is. Pauzeren 

kan bij Café-Bar 't Huukske in Maarheeze. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Cafetaria 't Klumpke (zie A) en neem de tweede weg L. Fiets onder het viaduct van 

de snelweg door. 

 

2. Volg KP 19. 

 

3. Na KP 19 volg je KP 54. 

 

4. Na KP 54 volg je KP 56 (zie B). 

 

5. Na KP 56 volg je KP 36 (zie C en D). 

 

6. Na KP 36 volg je KP 38. 

 

7. Na KP 38 volg je KP 59. 

 

8. Na KP 59 volg je KP 58 tot je na ca. 3,7 km bij een voorrangsweg komt (aan het eind van de 

straat Vloeten). Steek de voorrangsweg over en ga L het fietspad op. 

 



 

9. Neem de tweede weg R (Kerkstraat). 

 

10. Blijf de Kerkstraat volgen en fiets onder het viaduct van de snelweg door. 

 

11. Na ca. 75 meter zie je aan je linkerhand Café 't Huukske (zie E) liggen, de pauzeplaats van 

deze route. 

 

12. Na een bezoek aan Café 't Huukske vervolg je de weg. Na ca. 1,6 km kom je bij KP 63 

(direct na het bord 'Einde bebouwde kom Maarheeze'). Na KP 63 volg je KP 64. 

 

13. Na KP 64 volg je KP 61. 

  

14. Na KP 61 volg je KP 51. 

 

15. Na KP 51 volg je KP 18. 

 

16. Na KP 18 volg je KP 17. 

 

17. Na KP 17 volg je KP 19 tot ca. 100 meter na het benzinestation.  Ga daar L (Dorpstraat). Je 

ziet Cafetaria 't Klumpke voor je liggen en je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Cafetaria 't Klumpke 

Cafetaria 't Klumpke is sinds 1984 gevestigd aan de Dorpstraat 116 in Leende. Onze cafetaria is 

door de jaren heen uitgegroeid van een friettent, naar een modern cafetariabedrijf. Voor velen 

zijn wij een begrip in de regio maar ook ver daarbuiten. In onze moderne keuken worden vele 

snacks en sausen op ambachtelijke wijze gemaakt. Friet wordt elke dag vers gebakken. We 

hebben een erg breed assortiment, van verse broodjes tot volledige maaltijden.  Cafetaria ‘t 

Klumpke is een uitstekend vertrek, eind of rustpunt voor de vele fietsroutes die in de nabijheid 

liggen. Mensen met een elektrische fiets kunnen tijdens hun verblijf de accu van de fiets 

opladen. Voor meer informatie klik hier 

 

B. Leenderbos 

Na Leenderstrijp fiets je het Leenderbos is. 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 

 

 

http://www.klumpke.info/


 

C. Groote Heide 

Na KP 56 fiets je over Groote Heide. Je krijgt er een beeld van hoe het er hier honderden jaren 

geleden uit heeft gezien. Op deze vlakte, die toen nog veel groter was, werden valken 

gevangen en afgericht. De afgerichte valken werden tot ver over de grenzen van Europa 

verhandeld. 

 

D. Achelse Kluis 

Wie na KP 36 even richting KP 217 rijdt, kan 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. 

 

E. Café-Bar 't Huukske 

In het hartje van Maarheeze ligt Café-Bar 't Huukske. Door de prachtige ligging op het kruispunt 

van Maarheeze is er altijd iets te beleven wanneer u rustig een kopje koffie drinkt op ons 

sfeervolle terras. 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.cafebarthuukske.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

