routebeschrijving

strabrechtse heide
Dagje over de Strabrechtse Heide
Afstand 48,6 km
Welkom bij een dagje over de Strabrechtse Heide!
Hier vindt u de routebeschrijving voor uw dagje uit! Nadat u heeft genoten van een kopje
koffie of thee met daarbij een heerlijk stuk bourgondisch appelgebak, stapt u op uw fiets om
te gaan genieten van de landelijke omgeving.
Veel fietsplezier toegewenst!

ROUTBESCHRIJVING strabrechtse heide
1. Met uw rug naar Restaurant de Boschwachter gaat u rechtsaf naar knooppunt 52
2. Van knooppunt 52 fietst u naar knooppunt 50
(u fietst over het Bels Lijntje)
3. Bij knooppunt 50 gaat u rechtdoor , u blijft de weg volgen;
4. U fietst naar knooppunt 61 ( u steekt een spoorwegovergang over en bij de rotonde
gaat u rechtdoor)
5. Van knooppunt 61 fietst u naar knooppunt 62
( u passeert het Heidecafe de Strabrechtse Heide)
6. Van knooppunt 62 fietst u naar knooppunt 63
7. Van knooppunt 63 fietst u naar knooppunt 88
(u fietst over de Strabrechtse Heide)
8. Van knooppunt 88 fietst u naar knooppunt 96
9. Van knooppunt 96 fietst u naar knooppunt 95
10 Van knooppunt 95 fietst u richting knooppunt 40
11. In de bocht gaat u rechts de Kempenweg op
12. Blijf de Kempenweg ongeveer 2 kilometer volgen tot u bij de Provincialeweg bent
aangekomen;

ROUTBESCHRIJVING strabrechtse heide
13. U steekt dit fietspad over en gaat rechtsaf het fietspad op;
14. U blijft dit fietspad volgen totdat u knooppunt 31 heeft bereikt;
15. Bij knooppunt 31 gaat u links af richting knooppunt 33
(u passeert Boscafe de Soete Inval)
16. Van knooppunt 33 naar knooppunt 62
17. Van knooppunt 62 fietst u naar knooppunt 64
18. Bij knooppunt 64 gaat u rechtsaf en fietst u richting knooppunt 61
19. Bijna aan het einde van deze weg gaat u rechtsaf de turfweg op;
20. U passeert de zonnefarm Ei en gaat de eerste links , de berkenlaan op;
21. De derde weg rechts de sparrenlaan fietst u op en aansluitend de 1e links, u
passeert Galerie Kempro;
22. Volg deze weg, ga vervolgens de eerste weg rechts en u passeert Restaurant
Broeders;
23. Vanuit Broeders fietst u naar de Albertlaan, Ga op de Albertlaan links;
24. Einde van de Albertlaan gaat u rechts Euvelwegen op, u fietst naar knooppunt 51
25. Van knooppunt 51 fietst u naar knooppunt 18
26. Van knooppunt 18 fiets u naar knooppunt 60
27. Van knooppunt 60 fietst u naar knooppunt 19
28. Van knooppunt 19 fietst u naar knooppunt 54
( u passeert fietscafe de Hospes)
29. Van knooppunt 54 fietst u naar knooppunt 53
30. Van Knooppunt 53 fietst u naar knooppunt 20
31. Bij knooppunt 20 gaat u rechtdoor en volgt deze weg tot op het Heezerenbosch
32. Op het Heezerenbosch vindt u aan de linkerzijde Restaurant de Boschwachter
waar u gaat genieten van een heerlijk 3 gangen keuze menu. Smakelijk!

tips

voor onderweg
Bels Lijntje

De spoorlijn Eindhoven cq Geldrop - Valkenswaard Neerpelt werd (en wordt) in de Nederlandse volksmond
het Bels lijntje genoemd (= het Belgische lijntje). Deze
spoorlijn werd in 1959 in gebruik genomen. De lijn
werd voornamelijk voor goederenvervoer gebruikt
(steenkool en kunstmest) en een korte periode
voor personenvervoer. Terugloop van transport,
onder andere ten gevolge van de sluiting van de
mijnen in Belgie hadden tot gevolg dat de lijn in
1974 werd opgeheven. In 1986 werd de spoorlijn
gesloopt. Op een gedeelte van het oude traject
tussen Heezerenbosch en Geldrop werdt een fietspad
aangelegd.
Toenemend gebruik door recreanten en fietsforenzen zorgde voor drukte en slijtage. In 2010 werd het
pad tijdelijk gesloten en vervangen door een solide en breder fietspad, waarbij de werkzaamheden
zorgden dat in de omgewoelde grond weer balast en spaanders van bielzen tevoorschijn kwamen.

Heidecafe de Strabrechtse Heide

Fietscafe
de Hospes Leenderstrijp

Midden in Leenderstrijp ligt Café De
Hospes: een ideaal aanlegpunt voor
fietsers, wandelaars en ruiters.
Een prima stop om even de benen te
strekken.
Onze tip: La trappe pruuf plenkske

Heidecafé de Strabrechtse Heide is een onderdeel van
Kempenhaeghe. Een vooruitstrevend expertisecentrum
op het gebied van epilepsie en neurowetenschappen.
Van dinsdag tot en met vrijdag zijn cliënten van
Kempenhaeghe druk in de weer op en rondom
het Heidecafé. Zij werken mee in de keuken, in de
bediening, maar ook in de groenvoorziening. Daarnaast
zijn zij druk in de werkschuur ‘het Schob’, deze vindt u
naast het Heidecafé.
Onze cliënten maken hier de mooiste producten van
voornamelijk natuurlijke materialen. Als u nieuwsgierig
geworden bent, loop dan zeker even binnen! In het
weekeinde zijn de cliënten van Kempenhaeghe vrij.
Maar niet getreurd, uiteraard is het cafe gewoon
geopend!

tips

voor onderweg
Strabrechtse heide

Een deel van de route voert u over de
Strabrechtse Heide. Dit heidegebied is zeer
uitgestrekt en op de droge plaatsen is struikhei
en jeneverbes te vinden.
Op de natte plaatsen is dophei, pijpenstrootjes,
gagel en klokjesgentiaan te vinden. Het is
niet onwaarschijnlijk dat u onderweg de
schaapskudde van de stichting het Kempens
Heideschaap tegenkomt. Zij voorkomen de
vergrassing van de heide en zorgen voor
prachtige panorama’s.

Boscafe
de Soete Inval

Boscafé De Soete Inval maakt deel uit van de in
2017 geopende Natuurpoort Vennenhorst. Bij De
Soete Inval ben je welkom voor een kop koffie
met een stukje gebak, een borrel met wat lekkers
of een lunch! Ideaal als uitvalsbasis of tussenstop
als je mooie wandelingen of fietstochten door de
omgeving van Someren gaat maken!

Restaurant de Broeders

In de nieuwe woonwijk Kloostervelden, gelegen in
het schilderachtige Sterksel , verrezen medio juli
2017 een schitterende ontmoetingsplaats waar
eenieder van harte welkom is!
In het klooster ‘huize Providentia’ hebben de
broeders van den heilige Joseph jarenlang zorg
gedragen voor mannen met epilepsie. Door de
jaren heen is er veel veranderd en in het jaar
1990 heeft de laatste broeder de kloosterdeur
achter zich dichtgetrokken.
De afgelopen decennia heeft het klooster voor
het grootste deel leeg gestaan….
Tot nu… Want De Broeders zijn teruggekomen
naar Huize Providentia.
De zorg voor cliënten is echter altijd gebleven. Op
diverse zorgwoningen in de wijk wonen vandaag
de dag zo’n 175 bewoners die dagelijks met
alle kennis en alle aandacht worden verzorgd
door de medewerkers van het Centrum voor
Epilepsiewoonzorg, Kempenhaeghe.

De bewoners van Kempenhaeghe vormen
niet alleen een belangrijke doelgroep voor De
Broeders maar werken, waar mogelijk, mee in de
horeca en winkel.In het hart van de bijzondere
woonwijk Kloostervelden bent u van harte
welkom in het lunchrestaurant en de Brasserie
van De Broeders!Een mooie locatie waar u even
de benen kunt strekken.

