
Meesterlijke
fietsroute rondom 
Heeze-Leende

Start bij het gemeentehuis en volg de aangegeven 
knooppunten door Heeze, Sterksel, Leende en 
Leenderstrijp. Op de achterzijde vind je meer over de 
bijzondere Meesterwerken die je onderweg tegenkomt. 
Bijvoorbeeld meerdere gedichtentafels, bijzondere 
boerderijen en een nostalgische kruidenierswinkel.

Smul het gedicht in
Heeze-Leende

Informatie
fietsroute
Startpunt: Gemeentehuis Heeze-Leende
 Jan Deckersstraat 2
 5591 HS Heeze

Afstand: 28 km

Knooppunten fietsroute:
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Bij knooppunt 13 vindt u Tapperij 
de Zwaan, het geboortehuis van 
de Brabantsedag waar in 1957 de 
Brabantsedag werd opgericht. 

Kasteel Heeze is eeuwenlang het 
middelpunt geweest van de heerlijkheid 
Heeze, Leende en Zesgehuchten. 
Het bestaat uit twee delen: het 
middeleeuwse slot Eymerick en het 
nieuwere zeventiende-eeuwse kasteel. 
Hier woont de adellijke familie Van 
Tuyll van Serooskerken. Een deel van 
de statige woning is te bezichtigen 
en de zeventiende-eeuwse inrichting 
is nog grotendeels intact. Vooral de 
rijkversierde badkamer uit de achttiende 
eeuw, de prachtige zeventiende-eeuwse 
wandtapijten en de geheime kamer zijn 
bijzonder.

De Broeders van de Heilige Joseph 
kochten in 1919 deze grond en bouwden 

er een instelling voor mensen met 
epilepsie. Het werd een plek waar vele 
patiënten tientallen jaren lang woonden 
en werkten. Toen begin jaren negentig 
de kijk op zorg veranderde verhuisden 
veel bewoners naar plekken buiten 
de instelling. Ongeveer tweehonderd 
mensen met meervoudige beperkingen 
bleven achter. Er werd gezocht naar 
een manier om de maatschappij 
dichter bij deze bewoners te brengen. 
En zo kwam er een nieuwe woonwijk 
op het terrein: Kloostervelden. De 
bewoners van Kloostervelden en die van 
Kempenhaeghe delen nu samen deze 
prachtige plek.

Hoe vergroot je de kans op ontmoetingen 
en sociale interactie? Het plaatsen 
van beeldende kunst is een antwoord 
op deze vraag. Zo ontstond de bijna 
twee kilometer lange, permanente 
kunstroute ‘Prikkels en Tintelingen’ 
op het voormalige instellingsterrein 
Providentia. Drie kunstenaars lieten zich 
inspireren door deze bijzondere plek, de 
historie en haar bewoners. Zij maakten 
kunstwerken die als basis de heilzame 
kracht van de natuur hebben. 

Tijdens deze poëtische tocht lang de 
mooiste plekjes van gemeente Heeze-
Leende fiets je van de ene gedichtentafel 
naar de andere. Op elke tafel tref je een 
gedicht aan van een volwassene en een 
kind. De tekst sluit aan op de locatie. 
Zo krijgt de toch al fraaie plek nog een 
extra dimensie. De smaak te pakken? 
Er zijn nog meer poëtische wandel- 
en fietsroutes op De Groote Heide. Er 
staan namelijk 20  gedichtentafels met 
een groen tafelkleedje in gemeente 
Heeze-Leende. En ook nog eens 26 
met een oranje tafelkleed in gemeente 
Valkenswaard en 20 met groen-oranje 
tafelkleed in gemeente Cranendonck. 
Ervaar zelf wat deze gemeenten op De 
Groote Heide te bieden hebben.

Combineer natuur met cultuur en culinair genieten tijdens deze unieke 
poëtische fietstocht. Deze mooie fietsroute door Heeze-Leende
biedt “Ruimte voor Meesterwerken” te midden van prachtige natuur. 
De dorpskernen stralen gezelligheid en historie uit en zijn toebedeeld
met leuke terrasjes en meesterlijke restaurants. Ga voor uitgebreide 
informatie naar www.vvvheezeleende.nl.

Smul het gedicht De Brabantsedag
Een theateroptocht met huizenhoge 
decors en tweeduizend acteurs die 
de cultuur en de historie van het 
hertogdom Brabant in beeld brengen. 
Dat is de Brabantsedag. Een bijzonder 
evenement voor jong en oud, waarin 
ernst en humor, werkelijkheid en fantasie 
elkaar afwisselen. Een overdonderende 
belevenis! De Brabantsedag is inmiddels 
een begrip in Brabant, Nederland en 
zelfs daarbuiten. De theateroptocht 
op de laatste zondag van augustus, 
trekt jaarlijks ruim 30.000 bezoekers. 
Natuurlijk beleef je de Brabantsedag 
dagelijks: beeld ter ere van de 50e 
Brabantsedag, beeldhouwwerk “De 
Wagenbouwers” en de Walk of Fame; 
herinneringsstenen met de winnaars.

Meesterlijke fietsroute
rondom Heeze-Leende

11 61 18 2053 5080 13

11 61

Tintelen en prikkelen

Adellijke woning

Samen Sterk(sel)

11 61

13



’t Brouwershuis in Leende opende in 
1815 zijn deuren als bierbrouwerij. 
Ruim een eeuw lang werd hier bier 
gemaakt. Nu is het pand in gebruik 
als horecagelegenheid met een 
toeristeninformatie. Zowel binnen als 
buiten snuif je de sfeer op van lang 
vervlogen tijden. Beslist een fijne plek om 
eens beter te bekijken onder het genot 
van een lokaal gebrouwen biertje.

In het midden van Leende staat de 
prachtige laatgotische Sint Petrus’ 
Bandenkerk met de bijzondere 
ingebouwde knoptoren. De kerk stamt uit 
de vijftiende eeuw. De toren is bekroond 
met een blaasvormige bol – de ‘blaos’ – 
en draagt vier klokken. In de kerk staat 
een orgel van de Mechelse orgelbouwer 
Loret. Je kunt een rondleiding krijgen in 
de kerktoren.

Beperkingen zijn niet boeiend, 
mogelijkheden wel. Dat is het motto 
van Kempro. In dit atelier bepalen 
kunstenaars en ambachtsmensen zelf 
wat ze willen doen en leren. Begeleiders 
en vrijwilligers ondersteunen hen hierbij. 
Het resultaat mag er zijn! De galerie is 
gratis toegankelijk en alle werken zijn te 
koop.

Ben je dertig, man en nog vrijgezel? 
Dan word je in Sterksel volgens de 
traditie door je vrienden getrakteerd 
op een ossenfeest. Je wordt die dag 
op niet flatteuze wijze in het zonnetje 
gezet… De os kreeg in Sterksel een 
bijzondere betekenis omdat de dieren 
bij de ontginning van het dorp werden 
ingezet. Zonder ossen geen Sterksel, 
dus. Het dier werd geëerd met een mooi 
standbeeld bij de kerk. Dit is overigens 

Ossen en Sterksel

het enige standbeeld van Nederland dat 
officieel monumentale volkskunst is.
D’n Os werd door de inwoners van 
het dorp ontworpen en gemaakt. 
Het standbeeld speelt ieder jaar een 
belangrijke rol met carnaval. Ook de 
plaatselijke carnavalsverenging draagt 
de naam ‘De Ossendrijvers’.

Na 1900 begon de ontginning van het 
dorp Sterksel. Daarvoor werd in die 
tijd door NV ‘de Heerlijkheid Sterksel’ 
een smalspoorlijntje van vier kilometer 
lang aangelegd vanaf het station. ter 
herinnering hieraan is er een monument 
dat bestaat uit een terrein met een 
spoor van vijftien meter lang met 
een informatiebord. Het is het kortste 
spoorwegtraject van Nederland. En 
vergeet niet het met de hand gegraven 
Sterkselsch kanaal.
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Hoe maak je van een eenvoudig tunneltje 
een waar Meesterwerk? Je ziet het in het 
Strijpertunneltje. Deze tunnel vormt een 
verbinding tussen de kernen van Leende 
en Leenderstrijp. Een mural vertelt het 
verhaal van Leende.

Kruidenierswaren kopen op de pof. Dit is 
niet alleen iets van de vorige eeuw, want
het kan nog steeds bij Coöp Sint Jan. 
Dit is de oudste nog zelfstandige 
kruidenierswinkel van Nederland. De 
winkel is in 1916 opgericht door de 
inwoners van Leenderstrijp. Het doel 
was om met de winkel een eigen lagere 
school te bekostigen. Strijpenaren waren 
lid van de winkelvereniging en dat zijn 
ze nog steeds. Zij willen de winkel en de 
rijke historie die hieraan verbonden is 
graag behouden. De sfeer is nog steeds 
ouderwets, maar het aanbod voldoet aan 
alle wensen van de huidige tijd.

De Lindse Blaos

Nostalgische
kruidenierswinkel
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Leenderstrijp is een klein dorp met 
grootse bezienswaardigheden. Met name 
de mooie langgevelboerderijen zijn meer 
dan de moeite waard om te bekijken. Een 
langgevelboerderij is een rechthoekig 
boerderijtype waarbij voorhuis, stal en 
schuur aan elkaar zijn gebouwd en alle 
deuren geplaatst zijn in de lange gevels. 
De diverse boerderijen, verdeeld over het 
dorp, vormen samen een uniek beeld dat 
bezoekers vaak versteld doet staan. 

In 1940 werd de standerdmolen van 
Leende door een heftige storm vernield. 
Eind jaren tachtig werd er een nieuwe 
molen gebouwd naar het voorbeeld van 
de oude, maar dan een slagje kleiner. 
Hiervoor werden oude technieken en 
traditioneel gereedschap gebruikt. Ook 
konden veel onderdelen van de oude 
molen worden hergebruikt. In 2012 werd 

Bijzondere boerderijen

Zo gaan de wieken...
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de molen ingezegend en en in 2017 was 
de eerste proefmaling een feit. Bij de 
volgende gedichtentafel sta je bij de Sint 
Janskapel, net buiten Leenderstrijp. De 
kapel uit 1843 staat uit de resten van een 
oudere kapel uit de vijftiende eeuw. Het 
gebouw wordt omringd door hoge bomen 
als eiken en lindes.

Grenzend aan de Strabrechtse Heide 
ligt een heuse schaapskooi. Hier 
huist regelmatig een kudde van 350 
Kempische heideschapen, die graast op 
de Brabantse heidevelden. De kudde 
is bijna het hele jaar te bewonderen 
tijdens een wandel- of fietstocht over 
de Strabrechtse Heide. In het voorjaar 
zijn de schapen te bezichtigen tijdens de 
jaarlijks terugkerende Lammetjesdag.

Schaapjes tellen

Strabrechtplein
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Het Strabrechtplein was ooit één van 
de mooiste plekjes van Heeze. In 
1830 bestond het buurtschap uit 45 
boerderijen en huizen. Een oeroude 
nederzetting waar de tijd was blijven 
stilstaan. Hier konden de schilders uit 
de Haagse en Amsterdamse scholen 
zich helemaal uitleven. Ook nu is het 
plein, dat wordt omgeven door prachtige 
langgevelboerderijen, nog zeer de moeite 
van het bezoeken waard. Fiets er eens 
langs!

Tip: Bekijk hier zeker ook het 
Schapenschobje voor het pand op 
nummer 37. Dit gebouwtje stamt 
vermoedelijk uit de achttiende eeuw. Hier 
werden de schapen verzameld na een 
dag grazen op de Strabrechtse Heide.


