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Dat zijn zonder uitzondering oude paden, die toegang geven tot de 
percelen die dieper in den Brand liggen. De paden herinneren aan 
de boshoevencultuur bij de ontginning van het dorp.

We vervolgen de fi etsroute, steken bij de rotonde de Gommelse-
straat over en zijn dan in de Biezenmortelsestraat.

Even afstappen en genieten: Café ’t Gommelen staat op de locatie 
van de oude hoeve Gomelaar, een oud leengoed dat bij kasteel Sta-
pelen in Boxtel hoorde.

Bij de volgende rotonde gaan we rechtsaf. We komen nu in de 
Capucijnenstraat.

Even afstappen en genieten: Meteen links, op nummer 3, stond 
vroeger de oude leenhoeve de Vorselaar, voor het eerst vermeld in 
1312, lange tijd in eigendom van Belgische adellijke families. 

Op het kruispunt met de Winkelsestraat gaan we rechtsaf, de 
Winkelsestraat in. 

Even afstappen en genieten: De linkerkant van de weg was vroeger 
een gemeint voor alle boerderijen aan de Winkelsestraat, een ge-
meenschappelijke ruimte om het vee te laten grazen of heide te vlag-
gen voor de mesthoop. De oude hoeven stonden aan de buitenzijde 
van de ring aan de rand van deze gemeint. 

Aangekomen op de Gommelsestraat, gaan we linksaf. Voorzichtig 
bij het passeren van de overweg. Na de overweg rechtsaf en een 
paar 100 meter daarna linksaf de Van Ginnikenweg in en dan ko-
men we weer aan bij het Heerkenshuis.

Het voormalige Raadhuis van Udenhout De Vorselaar in de Capucijnenstraat

We pakken de fi ets en gaan een rondje maken langs oude hoeven, 
die er al waren in de veertiende eeuw. We starten onze fi etstocht 
bij het Heerkenshuis op het terrein van de voormalige Steenfa-
briek Udenhout. We starten op de Van Ginnekenweg oostwaarts. 
Op de T-splitsing rechtsaf, het Molenbaantje op. 

Even afstappen en genieten: De oude steenfabriek en het industrie-
terrein liggen op de grond van 14de-eeuwse Te Berschot. Rond 1800 
was de hoeve eigendom van Karel van Paltz Prince de Sulzbach, de 
keurvorst van Beieren, de overgrootvader van Sissi.

Fietstocht,
deels over zandpaden
Ruim 15 kilometer langs het erfgoed van Udenhout en Biezenmortel

Op 20 oktober 2019 wordt in en bij het Heerkenshuis in Udenhout de 
Zondag van de Zandpaden gehouden. Dit evenement trekt door middel 
van cultuur partij voor de natuur; de kwetsbare zandpaden zijn bedreig-
de natuurparels. Naar aanleiding van de Zondag van de Zandpaden heeft 
’t Schoor, heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel, deze fi etsroute 
opgezet. De tocht voert deels over zandpaden, die altijd goed te berijden 
zijn. De Zondag van de Zandpaden is georganiseerd door de Brabantse 
Hoeders, samen met Brabants Landschap.
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De weg uitrijden tot de Haarensebaan en daar rechtsaf. De Haar-
ensebaan volgen tot de rotonde. Voorzichtig bij de rotonde. We 
steken de Kreitenmolenstraat over, gaan op de parallelweg links 
richting Oisterwijk. U passeert Kreitenmolenstraat 224, vroeger 
een hoeve van het Convent van Uijlenborch. Iets verderop gaan we 
rechtsaf de Berkhoek in.

Even afstappen en genieten: Mogelijk is de Berkhoek een van de alle-
roudste buurtschappen van Udenhout, gelegen aan een oude weg van 
Enschot naar Helvoirt. Mogelijk stonden hier ooit zes hoeven, waar-
naar de omgeving en enkele straten zijn vernoemd. 

Aan het eind van de Berkhoek gaan we de overweg over. Wees 
voorzichtig! Over de overweg linksaf. Dit is de (Berkelse) Zeshoe-
venstraat. We steken vervolgens de Udenhoutseweg over en gaan 
linksaf richting Berkel. Bij het kruisbeeld rechtsaf. Dit is de Heuvel-
straat. Eerste weg rechts. Dit de Waalwijkseweg. U komt nu op een 
T-splitsing. We gaan rechtsaf. Na 100 meter steken we de Molen-
hoefstraat over. We vervolgen onze route over de Waalwijkseweg.

Even afstappen en genieten: Op Waalwijkseweg 2 stond de oude hoe-
ve Herlaerbosch. De oudste vermelding is van 1391. In de 19e eeuw 
moest de gemeente alle huizen een nummer geven. De gemeente 
begon hier met nummeren. Waalwijkseweg 2 was vroeger nummer 1. 
Waalwijkseweg 6 behoorde ook tot de hoeve Herlaerbos en was vroe-
ger een cafeetje met de naam ’t Wit Leeuwke. Drie hoeven in Uden-
hout vormen samen de drie Tongerlose hoeven. De eerste is Waal-
wijkseweg 8 en 10. In de hoek van de Waalwijkseweg en de Kuil, adres 
Kuil 37, ligt de Geel Hoef, de tweede van de drie Tongerlose hoeven.

We rijden de Waalwijkseweg helemaal uit en gaan aan het eind bij 
de T-splitsing linksaf, de Houtsestraat op. 

Even afstappen en genieten: Meteen rechts op enige afstand van de 
straat staat een boerderij, Houtsestraat 2, waar vroeger de Perwijs-
hoeve Willigenbroec stond. Oudste vermelding in 1335. In 1543 kreeg 

de hoeve een brandschatting opgelegd door Maarten van Rossum. De 
boerderijen Houtsestraat 5 tot en met 9 stonden bekend is als “De 
hoeven bij den draaiboom”. Op nummer 8 is frater Andreas van den 
Boer geboren, “de heilige frater” voor wie in de Udenhoutse Lamber-
tuskerk een altaar is ingericht.

We gaan rechtsaf de Loonse Molenstraat in. En meteen na de eer-
ste boerderij gaan we een pad in met de naam Grote Steeg.

Even afstappen en genieten: Vooraan rechts, het eerste huis van de 
Loonse Molenstraat staat de wellicht oudste boerderij van Udenhout. 
In de 19e eeuw had toenmalig burgemeester Willem Pijnenborg in 
deze boerderij een bierbrouwerij.

Het pad is eerst verhard, dan onverhard en daarna weer verhard. 
Op de T-splitsing gaan we rechtsaf de Schoorstraat op. We pas-
seren links het Mariakapelletje, waar Udenhout de gesneuvelden 
van de Tweede Wereldoorlog gedenkt. Nog wat verderop links is 
de toegangspoort naar kasteel de Strijdhoef. 

Even afstappen en genieten: Het kasteel is gebouwd in 1761 door 
baron Willem van Dopff, een hoge generaal in het leger van de 
Prins van Oranje.

We volgen de Schoorstraat tot het kruispunt. Daar gaan we zo 
meteen linksaf, de Groenstraat in. Maar eerst nog even genie-
ten van het prachtige dorpscentrum.

Even afstappen en genieten: Op het kruispunt ziet u het prachtige 
raadhuis, dat is gebouwd in 1849. De iets verderop in de Slimstraat 
staande Waterstaatskerk is gebouwd in 1841. 

Geniet nog even van ’n kopje koffi e op het terras van ‘t Centrum 
en neem bij bakker Besselink een Brabantse Broeder mee. 
We vervolgen onze fi etstocht en rijden nu de Groenstraat in.

Even afstappen en genieten: Aan uw linkerhand ziet u regelmatig een 
pad dat ver naar achter loopt, diep het natuurgebied den Brand in. 

De hoeve vooraan in Loonse Molenstraat 

Kasteel de Strijdhoef


