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Fietsroute

35
km

Strabrechtse Heide

>> START BIJ SPORTHAL DE WEIJER IN MIERLO
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Vanaf de parkeerplaats ga je rechtsaf (Hr. v. Scherpenzeelweg)
Op de kruising ga je rechtdoor (Hr. de Heuschweg)
2 x bij splitsing rechts aanhouden (Trimpert - Aardborstweg)
1e weg links (Heezerweg)
Viaduct over en meteen naar rechts onder de brug door
1e fietspad rechts

De Hoenderboom

Je komt nu in een gedeelte, de Verste Heide genaamd, waar op 2 juli 2010 door een zeer grote brand ruim 150 ha. bos en heide in
vlammen opging.
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Einde fietspad rechts, in de bocht links en meteen rechts aanhouden (langs de A67)
LIEROP
Na huis eerste weg rechts (De Wertstraat)
Bij de kruising rechts en bij de splitsing links aanhouden (Meervensedijk-Bussersdijk)
In de bocht rechtdoor het fietspad volgen (Knp. 96)
Blijf Knp 96 volgen, ga aan het einde rechts (Knp. 96)
Langs dit pad ligt aan de linkerzijde het Starven en een stukje verder het Beuven, een zeer groot ven in de Lieropse heide. Het is het
grootste ven ( ca. 85 ha.) op de Strabrechtse heide. Het staat bekend als zeer vogelrijk en is tevens beroemd om de bijzondere
plantengroei. Vanuit de observatiehut in het kleine bosje kun je de vogels bewonderen. In de bocht bij een bankje is bij het houten
hek de ingang naar de hut.

13
14

Op de splitsing het fietspad links aanhouden (Knp. 97)
In een bocht, bij een weide en bankje zie je aan de rechterzijde “de Hoenderboom”
De Hoenderboom is van historisch belang. Hier kwamen van oudsher liefst vijf gemeentes bij elkaar: Heeze, Maarheeze, Someren,
Lierop en Mierlo. Ter plaatse bevindt zich een kopie van de grenspaal die hier vroeger stond. Dichtbij ligt het Grafven, naar verluidt
werd hier in 1595 een aantal vrouwen vermoord. Deze vrouwen werden beschuldigd van hekserij.
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Fietspad blijven volgen en einde pad voorrangsweg oversteken > LET OP!
Naar rechts fietspad ( Knp. 11) (Provincialeweg)
HEEZE
Na kruising met Vlaamseweg eerste pad rechts (oversteken > LET OP!) richting Knp. 13
Je komt nu door de Herbertusbossen, een landgoed behorende bij het kasteel van Heeze, genoemd naar
Herbertus; de eerste kasteelheer van de Heerlijckheid Heeze (1172). Het bos is oud, met hoogopstaand
loof en naaldhout, kent brede lanen en sluit aan op de Strabrechtse heide.
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35
km

Strabrechtse Heide

Na slagboom bij de eerste boerderij rechts op zandpad
Na slagboom rechts aanhouden
In de bocht met een rood paaltje links aanhouden
1e pad links; na 100 m. kom je over een smal houten bruggetje
Einde weg rechts (Strabrechtse-Dijk)
Splitsing links ( Knp. 87); rechts zie je het Waschven
Kruising rechtdoor (bos en zandpad)
Splitsing links aanhouden en bij de manege rechtdoor
Einde pad links (Rulse-Dijk)

Genieten op de heide

Dit pad wordt jaarlijks in het voorjaar enkele weken afgesloten vanwege de paddentrek naar het natte gebied van de Rul of
Kleine Dommel.
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De Hoenderboom

1e fietspad bij paddestoel 21730/001 links

Je komt nu op De Plaetse, een nagebouwde Frankische nederzetting uit de Kempen. Rondom het pleintje vind je de
schaapherderswoning, een karschob, een houten werkschuur, en verder de schaapskooi met hooiberging en schuren. In het midden
van het pleintje bevindt zich een plukkumkuil die vroeger dienst deed als voederplaats, bluskuil en wasplaats voor de schapen. De
schaapskooi herbergt momenteel ongeveer 400 kempische heideschapen die eigendom zijn van de midden jaren zestig opgerichte
stichting “Het Kempische Heideschaap”.
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Fietspad rechtdoor volgen en viaduct over (Heezerweg)
MIERLO
Einde weg links (Aardborstweg)
1e fietspad rechts (Wolfsberg)
1e weg rechts (Kasteelweg)
Kruising links (Hr. de Heuschweg)
Kruising rechtdoor (Hr. v. Scherpenzeelweg)

>> EINDE VAN DE TOCHT, JE BENT WEER TERUG BIJ SPORTHAL DE WEIJER.
Deze fietsroute is speciaal voor Mierlo Magazine samengesteld door Lies Metternich, vrijwilligster bij VVV Mierlo. Ook de
in dit artikel gebruikte foto’s komen van Lies.

Meer fietsroutes zijn verkrijgbaar bij VVV Mierlo.
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De Plaetse

