Fietsroute Ronde Strabrechtse en Lieropse Heide
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Start- en eindpunt: Tearoom Kings & Queens, Dorpstraat 42 in Leende
Pauzeplaats na 18 km: Eet- en drinkcafé / Cafetaria ’t Jagershuis, Hogeweg 2 in Lierop
Afstand: 36,5 km
Deze fietstocht begint in Engelse sfeer bij Tearoom Kings & Queens in het gezellige oerBrabantse dorp Leende. Iets ten noordoosten daarvan ligt een natuurgebied dat zo groot is dat
je er kilometers lang doorheen kunt zwerven zodat er voor je gevoel geen einde aan komt: de
Strabrechtse en Lieropse Heide. Hier kun je genieten van de enorme heidevlakte, afgewisseld
met bossen en vennen. Als je geluk hebt, kom je de kudde Kempische schapen tegen die door
Staatsbosbeheer wordt ingezet om de heide in stand te houden. Na het doorkruisen van de
heide kun je in Lierop pauzeren bij Eet- en drinkcafé ’t Jagershuis, gevestigd in een
voormalige smederij uit 1898. Daarna gaat het via de heide en langs het grootste ven van
Nederland weer terug richting Leende.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Tearoom Kings & Queens aan de voorzijde en ga L.
2. Na ca. 300 meter L richting Eindhoven (Boschhoven).
3. Na ca. 500 meter bij het standbeeld R aanhouden (blijft Boschhoven).
4. Na ca. 1,3 km L het fietspad op (vlak voordat de weg een bocht naar R maakt).
5. Aan het eind van het fietspad R.
6. Neem de eerste weg L en volg KP 14.
7. Na KP 14 volg je KP 13.
8. Na KP 13 volg je KP 12.
9. Na KP 12 volg je KP 88.

10. Na KP 88 volg je KP 87.
11. Na KP 87 fiets je richting KP 92. Je fietst Lierop binnen. Na ca. 350 meter ligt Eet- en
drinkcafé ’t Jagershuis aan je linkerhand. Dit is de pauzeplaats van deze route.
12. Na een pauze bij 't Jagershuis fiets je richting Someren. Volg KP 91.
13. Na KP 91 volg je KP 95.
14. Na KP 95 volg je KP 96.
15. Na KP 96 volg je KP 97.
16. Na KP 97 volg je KP 11.
17. Na KP 11 volg je KP 61.
18. Bij KP 61 volg je de borden richting Leende.
19. Na ca. 3 km ben je bij KP 18. Fiets richting KP 17.
20. Na ca. 1,3 km ligt Tearoom Kings & Queens aan je rechterhand. Je bent weer terug bij het
eindpunt van de route.

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. 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
B. Strabrechtse en Lieropse Heide
Na KP 12 fiets je over de Lieropse en Strabrechtse Heide die tezamen één groot natuurgebied
vormen. De 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 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
C. Eet- en drinkcafé / Cafetaria ’t Jagershuis
In deze voormalige smederij, welke gebouwd in 1898, kunt u heerlijk eten en drinken! U wilt
graag wat drinken op ons terras of aan de bar? Of u wilt lekker komen lunchen? Alles is
mogelijk bij Het Jagershuis. Ook ideaal om eens heerlijk te dineren in een sfeervolle omgeving.
Zelfs voor een frietje uit de hand bent u bij Het Jagershuis op de juiste plek. Voor meer
informatie klik hier
D. Beuven
Vóór en na KP 96 heb je een prachtig uitzicht over het Beuven, het grootste ven van Nederland
(85 ha). Vennen zijn natuurlijke ondiepe meren die vaak op heidevelden te vinden zijn. Het
Beuven staat bekend om zijn grote vogelrijkdom en unieke plantengroei.

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.

