Rondje Strabrecht
Heihorsten

Uitgave Museum Klok & Peel, Asten d.d. mei 2021

De Strabrecht- en Heihorstenroute:
De heide en de vennen die u onderweg tegenkomt vormen de inspiratiebron voor deze
route met een lengte van 34 km. Het Beuven
en het Starven zijn gelegen op de Strabrechtseen de Lieropse Heide. Dit is het grootste aaneengesloten heidegebied in Noord-Brabant,
samen zo’n 1500 ha. groot, een gebied van ca
4 bij 4 km. De Heihorsten vormt een gebied
met bossen en toeristische voorzieningen
rondom het Keelven en langs een uitgestrekt
golfgebied, ‘De Swinkelsche’.
Combineer deze route met een bezoek aan
Museum Klok & Peel en u ervaart een perfect
dagje uit.
Informatie over het gebied:
De route loopt dwars over de Strabrechtse Heide
die door Staatsbosbeheer, mede namens
andere eigenaren, wordt beheerd.
Dit prachtige heidegebied is kleiner dan een
tiende van het totale Brabantse heidebezit
aan het begin van de vorige eeuw. Toch is het
een zeer gevarieerd en royaal heidegebied.
Het eerder genoemde Beuven is botanisch
gezien wellicht het belangrijkste en bovendien het grootste heideven van ons land.
Een tip voor met name dit stuk op de route:
respecteer de opmerkingen met betrekking
tot niet toegankelijke gedeelten.
Onderweg ziet u misschien ook nog een herder
met zijn kudde Kempische Heideschapen.
Dankzij de aanwezigheid van deze, hier van
oorsprong thuishorende soort, ‘overleeft’ de
heide en wordt dichtgroeien voorkomen.
Jonge boompjes mogen geen kans krijgen
om uit te groeien en totale vergrassing is dan
ook uit den boze.
In de vroege middeleeuwen kreeg hei een
toenemende betekenis voor de landbouweconomie van de kleine zanddorpen.
Gedurende een zestal uren graasde het vee,
voornamelijk schapen, op de hei. De rest van
de dag en nacht verbleven ze in de potstal. In
de potstal stonden de schapen op heideplaggen en strooisel dat in de bossen en langs de
wegkanten verzameld werd. Door het getrappel
van die schapenpootjes werd dit strooisel

vermengd met de schapenmest. En om deze
mest was het allemaal begonnen. De mest
werd uitgereden op de akkers. Door de
eeuwenlange plaggenbemesting, die ongeveer
in de 9e eeuw begon, ontstonden de zo
genaamde ‘bolle’ akkers. Plaatselijk is de
humuslaag door deze potstalbemesting wel
1,20 m dik. Sinds 1969 wordt er in een
afgerasterd deel van de hei, bij het Grafven,
van begin mei tot half september, naast
schapen een zestigtal runderen ingeschaard.
De Strabrechtse Heide bestaat niet alleen uit
droge en natte heidevelden, het gebied kent
ook oude akkertjes, vochtige graslanden,
broekbossen, stuifzanden en vennen. Deze
afwisseling tussen nat en droog, hoog en
laag, open of gesloten, licht en donker, voedselarm en voedselrijk maken de Strabrechtse Heide
tot een uniek en rijk natuurgebied met een
grote verscheidenheid aan planten en dieren.
Staatsbosbeheer heeft gekozen voor het in
stand houden van de Strabrechtse Heide als
oud cultuurlandschap.

Bewegwijzering:
Deze route van ca 34 km loopt volledig via
het fietsroutenetwerk en is bewegwijzerd
met knooppunten.
Naast het aanbevolen startpunt kunt u
parkeren en starten op elk ander willekeurig
punt op de route.
Aanbevolen startpunt:
Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23 5721 WC Asten.
Het museumcafé en het toeristisch informatiepunt zijn vrij toegankelijk.
Routeknooppunten:

KNP 81 > 41 > 90 > 91 > 20
> 95 > 88 > 12 > 13 > 11
> 98 > 62 > 33 > 32 > 99
> 40 > 80 > 65 > 81

Routebeschrijving:
1.

2.

3.

Tussen KNP 90 en KNP 91.
Na de oversteek over de Zuid Willemsvaart komt u in buurtschap Boomen, een
beschermd dorpsgezicht met prachtige
oude langgevel- boerderijen. Bij huisnr
14 staat de ‘Marialinde’, geplant in 1640.
KNP 91 ligt in het centrum van Lierop.
De naam Lierop komen we voor het eerst
tegen in de archieven van de abdij van
Postel (België) als ‘Lirdob’ en ‘Lindor’. In
oude stukken wordt Lierop ook vaak
‘Leyendorp’ genoemd, het dorp aan de
‘Lije’ (=waterloop). De neogotische koepelkerk uit 1893 van architect Weber is
zeker een bezoek waard.
Tussen KNP 95 en KNP96
Hierbij volgt u een fietspad over de
Lieropse Heide, langs het Starven en
komt u in de buurt van een vogelobservatiehut (circa 100 meter lopen).
Hier kunt u rustig de vele soorten watervogels, die nabij het Beuven voorkomen,
observeren. Het Beuven is circa 100 ha.
Nabij KNP 13 ligt kasteel Heeze.
Het huidige kasteel is een statig, aan
drie zijden omgracht gebouw uit 16601665. Het is ontworpen door Pieter Post,
en eigenlijk bedoeld als voorgebouw
van het eigenlijke kasteel. Het complex
omvat tevens diverse bijgebouwen uit
1735. Ook is er een merkwaardig duifhuis. Dit is een duiventoren die, buiten
het kasteel, op het landgoed staat.
Achter dit kasteel ligt een ouder gebouw, dat een overblijfsel is van het
oude kasteel Eymerick, uit de 15e eeuw
en deels uit de 16e, maar vermoedelijk
op oudere resten gebaseerd. Dit is een
rechthoekig, gedeeltelijk onderkelderd
zaalgebouw. Dit kasteel is gerestaureerd
in 1912. Oorspronkelijk zou hier het eigenlijke 17e-eeuwse kasteel worden gebouwd, maar dit is nimmer voltooid.
Hoewel het kasteel bewoond is, is het te
bezichtigen. Het bevat een dertigtal kamers, waarvan een aantal fraaie stijlka-

mers. Genoemd kan worden een merkwaardige badkamer met een zeldzame
badkuip, een gobelinzaal met 17eeeuwse gobelins, waaronder enkele die
taferelen uit het leven van Alexander de
Grote voorstellen. Ook zijn er enkele
fraaie schouwen te bewonderen.
4.

Tussen KNP 13 en KNP 11 fietst u door
de Herbertusbossen.
Herbertusbossen is de naam van een
oud bos met hoog opgaand loof- en
naaldhout met brede lanen, maar het is
ook het stroomgebied van de Sterkselse
Aa, een sterk meanderend beekje. Het
bos is vernoemd naar Herbertus van
Heeze, de eerste Heer van Heeze.

5.

Tussen KNP 33 en KNP 32 passeert u het
golfterrein “de Swinkelsche”.
85 Ha golfplezier. U kunt hier stoppen
voor een hapje en een drankje.

6.

Nabij KNP99 staat standerdmolen “De
Evert”. De molen stamt oorspronkelijk
uit 1543 en was toen een banmolen van
de Abdij van Postel. Ze stond oorspronkelijk nabij Sluis XI aan de Zuid-Willemsvaart. De molen werd in 1738 verbouwd
en in 1767 werd hij verkocht aan Evert
van der Grinten, waaraan de molen zijn
naam te danken heeft. De nazaten van
Evert hebben de molen tot 1915 in bezit
gehad. Later raakte de molen buiten gebruik en in 1954 werd ze gerestaureerd.
In 1978 werd de molen verplaatst naar
de huidige locatie,

Als u terug bent bij KNP 81: Misschien een
idee om nog even uit te blazen van de tocht
in het museumcafé?
Voor nadere informatie en suggesties
kunt u contact opnemen met:
ToerismePoort Klok & Peel
Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
info@toerismepoortklokenpeel.nl
www.toerismepoortklokenpeel

