
Leenderbos  
Route 
+/- 8 km

U wandelt via het wandelknooppuntennetwerk, herkenbaar 
aan de groene bordjes met gele driehoek. De route is +/- 8 km 
lang: knooppunten 26-45-23-44-43-27-26. 

Startpunt

De wandeling start bij knooppunt 26, op de kruising van 
de Valkenswaardseweg (N396) en het parkeerterrein van 
Staatsbosbeheer, Strijperpad, Leende. Op dit parkeerterrein 
kunt u gratis parkeren. De tocht voert over open terrein 
en door het bos; het eerste deel van de wandeling kan 
soms modderig zijn. Onderweg komt u op veel plaatsen 
een bankje tegen om even uit te rusten en van het zeer 
gevarieerde landschap te genieten, maar er zijn geen 
horeca gelegenheden. Bent u hongerig en dorstig na 
de wandeling, dan kunt u terecht bij één van de vele 
restaurants en cafeetjes in Valkenswaard of Leende. Beide 
dorpen liggen op slechts enkele kilometers afstand. 

Door het Leenderbos lopen veel gebogen paden en 
oude verbindingswegen. Er is een uitgebreid netwerk van 
wandel-, ruiter- en fietsroutes ontwikkeld. De Kluizerweg, een 
oude toegangsweg naar de Achelse Kluis, loopt van noord 
naar zuid door het bos. Over deze smalle asfaltweg reden 
vroeger koetsen, daarna auto’s en deze is nu in gebruik als 
fietspad. In dit stille gebied leven veel bijzondere vogels en 
ook reeën, wilde zwijnen, hazen en konijnen voelen zich hier 
thuis.

Tot 1930 was boswachterij Leenderbos een uitgestrekt 
gebied met heide, zandverstuivingen en vennen. Op de 
heide werden schapen gehouden. In een aantal vennen 
werd turf gestoken en vennen werden ook gebruikt 
voor het kweken van vis en medicinale bloedzuigers. 
Staatsbosbeheer heeft dit gebied rond 1930 aangekocht 
en in de daarop volgende 10 jaren werden er, in het 
kader van werkverschaffingsprojecten voor werklozen, 
verschillende soorten naaldbomen aangeplant. Het hout uit 
deze naaldbossen werd hoofdzakelijk gebruikt als stutten 
voor de kolenmijnen in Limburg. Het Leenderbos is nog 
steeds een productiebos, maar natuurherstel heeft nu 
prioriteit. Naaldbomen worden gekapt,  waardoor 
de grondwaterstand langzaam 
stijgt en de natuur minder droog 
wordt. Men wil de natuurlijke 
begroeiing, de heide, weer 
geleidelijk terugbrengen in 
het landschap.
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Knooppunt 26  Vanaf het parkeerterrein loopt u terug naar 
de weg (N369). Dan linksaf over het fietspad en na +/-20 
meter linksaf over een wildrooster het bos in. U wandelt nu 
in de richting van de visvijvers. Langs een beekje loopt u 
tussen loofbomen rechtdoor tot het weiland (bij een bankje), 
hier  naar links en vervolgens met een scherpe bocht naar 
rechts het verharde fietspad blijven volgen. Na het weiland 
verlaat u het verharde pad en komt u in een klein bosperceel 
waar u na +/-100 meter rechtsaf gaat; u loopt nu over een 
breed zandpad en na ongeveer 500 meter ziet u vóór u de 
visvijvers. U wandelt een stuk langs het water.

Knooppunt 45  Op deze plaats stond voorheen een 
vogelkijkhut, deze is helaas enkele jaren geleden afgebrand 
en niet opnieuw opgebouwd. U gaat níet over het bruggetje, 
maar vervolgt uw weg over het verharde fietspad richting 
knooppunt 23. Links van het pad ziet u open terrein, 
omgekapt bos en rechts water. Als u geluk hebt ziet u in dit 
gebied een aantal witte reigers.

Knooppunt 23  Hier gaat u rechtsaf over het wildrooster. In 
dit gebied grazen Schotse Hooglanders. In dit gedeelte is 
een groot deel van de bomen gekapt en op enkele plaatsen 
groeit weer heide, maar er zijn ook grote drassige gebieden. 
U loopt verder met de bocht mee naar rechts en vervolgens 
vóór de bosrand (bij een bankje)  linksaf.

Knooppunt 44  Via een poortje verlaat u bij knooppunt 44 
het gebied van de Schotse Hooglanders. U gaat linksaf over 
het (fiets)pad. Rechts ziet u bomen, links ontbost gebied. U 
passeert een wildrooster en loopt het gebied van de grote 
grazers weer in. Rechts ziet u een grote vlakte. Bij de bosrand 
slaat u linksaf (bij fietsknooppunten paneel) en na +/-200 
meter verlaat u via een wildrooster dit gebied en loopt u het 
bos in.

Knooppunt 27  Bij knooppunt 27 verlaat u dit brede bospad 
en gaat u linksaf.  Dit pad rechtdoor blijven volgen, met links 
en rechts bos, tot u rechts van u een open stuk ziet. Hierna 
loopt u rechtdoor een smal bospaadje in. Daarna vervolgt 
u uw weg linksaf  in de richting van de N369, langs een 
gebouw van Staatsbosbeheer, over het geasfalteerde pad 
naar het parkeerterrein.

Knooppunt 26  U bent weer terug bij het beginpunt van 
deze wandeling.

Rond 1900 werden in deze buurt in het dal van de 
Tongelreep enorme visvijvers uitgegraven. Aanvankelijk 
werd er vooral karper gekweekt en daarna pootvis voor 
de binnenvisserij. De vijvers werden bemest en dat trok 
veel vogels aan. Rond 1980 werd dit gebied aangekocht 
door het Brabants Landschap als natuurgebied met 
cultuurhistorische waarde. De viskweek werd afgebouwd, 
de vogels zijn gebleven. In dit vogelparadijs leven nu vele 
soorten (water)vogels. 

Knooppunt 43  Bij knooppunt 43 volgt u het bospad 
rechtdoor richting knooppunt 27. Rechtdoor blijven lopen, 
zijpaden negeren en vervolgens rechtsaf bij een stalen buis 
van het waterleiding bedrijf. U loopt nu op een breed pad 
door het bos (brandweer pad no. 4). Na enige tijd steekt u 
een verhard fietspad over, loopt u eerst tussen hoge bomen 
en ziet u vervolgens links een heideveld. Rechts staat een 
picknickbank; vanaf deze plaats kunt u genieten van een 
prachtig uitzicht over de heide. U vervolgt uw weg rechtdoor 
langs het schrikdraad.


