Dommelroute
Mooie wandeling, veel langs en over de
rivier den Dommel. Van Liempde richting
Gemonde, st. Michielsgestel en via Boxtel
weer terug naar Liempde.

Start en finish in café “Het wapen van Liempde”, Raadhuisplein 4 in Liempde.
(Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf “Raaphof” blz. 4)
1e straat voor het café rechtsaf  “Oude Dijk”
Voetpad blijven volgen tot einde.
Einde voetpad rechtsaf  “Heidonk”
Eerste zandpad (bij brievenbus PTT) linksaf  “Schuttersdreef”
Einde Schuttersdreef (bij lantaarnpaal nr. 7) rechtsaf zandpad volgen.
Voorbij slagboom wordt dit klinkerweg  “De Bleek”, hier gewoon rechtdoor
gaan.
Einde weg straat (Boxtelse weg) oversteken (goed uitkijken !) en hier meteen
linksaf
Het fietspad op en voor het stoplicht rechtsaf  “Laarakkerweg”
Spoorlijn (Duits lijntje) oversteken en rechtdoor blijven gaan, voorbij de hoge
mast
Nog voor het viaduct rechtsaf  “Leemputtenpad”, brug over en rechtdoor
blijven gaan.

Einde fietspad linksaf. (na ca. 50 meter staat aan de linker kant v.d. weg een
oude grenspaal van de gemeentegrens van Liempde)
Op driesprong (“Onrooi”) links aanhouden richting Boxtel.
Op y-splitsing links aanhouden(doodlopende weg) richting snelweg gaan.
Einde weg rechtsaf fietspad opgaan en als maar rechtdoor blijven gaan.
Bij splitsing rechtdoor  “Kanaaldijk”
Onder viaduct doorgaan, bocht met hek rechtsaf(niet langs het water blijven
lopen) weg omhoog volgen en einde weg linksaf  “Oude Boomgaard”
Eerste splitsing rechtdoor, bij tweede splitsing linksaf  “Groensteeg”
(zandpad)
Bij splitsing links aanhouden (wit gele markering op boom) volgende splitsing
linksaf
Via zandweg het bos in, splitsing links aanhouden, door de roestige openstaande
poortjes gaan. Recht door blijven gaan, dwars door het bos.
We komen uit (met heel mooi uitzicht) bij de Dommel en de Hooibrug.
(Om de wandeling in te korten kun je hier de brug oversteken en daarna
rechtdoor en eerste zandweg linksaf naar de verharde weg) lees dan verder bij
“VERKORTE ROUTE”
Anders voor de brug het mooie pad naar rechts (achter de bank door) blijven
volgen langs het water.
Alle splitsingen negeren en langs het water blijven lopen.
Bij bankje van Rabobank ook langs het water pad blijven volgen.
Bordje “Geelders route” negeren en recht door blijven gaan.
Bij bord “Hooibrugpad” pad naar rechts volgen(water verlaten). “Hogert”
volgen rechtdoor (langs boerderijtje).
Harde weg helemaal uitlopen en op einde linksaf gaan.  “Loopstraat”. Bij
kruising linksaf doodlopende weg ingaan  “De Wielse Hoeven” gaat over in
“Genenberg”.

20 meter voor de picknickplaats linksaf het bospad ingaan en dit pad blijven
volgen langs het water, je komt weer langs de Dommel en volgt het pad tot in
st. Michielsgestel.
Op voetpad links aanhouden dan linksaf brug en “Esscheweg” oversteken(pas
op!)
Fietspad richting Boxtel nemen. Fietspad volgen langs glazen kunstwerk(onder
de bomen) “Esscheweg” blijven volgen tot huisnummer 62, dat is aan de rechter
kant van de weg.
De straat oversteken en eerste zandpad rechtsaf bos in voor slagboom.
(Landgoed Zegenwerp) pad bij boomstronk rechtdoor blijven volgen, om de
bosjes heen lopen het meest rechtse pad daarbij aanhouden, daarna rechts
aanhouden.
Bij open veld rechts aanhouden en verderop langs de prikkeldraad gaan lopen.
Over 2 bomen stappen rechts berg afdalen en pad oversteken.
Tussen de bomen door, (aan rechter kant een kleine poel) rechtdoor.
Bij grotere poel rechtsaf, dit is een breed bospad.
Einde bospad “Esschebaan” oversteken en linksaf fietspad.
Begin fietspad bij bankjes bospad nemen, bij bordje “opengesteld.”
Als maar rechtdoor parallel met de weg blijven.
Bij kruising rechtdoor, langs ven met bankje, einde ven rechts aanhouden.
Achter huisjes doorlopen en bij schoolgebouw linksaf naar het fietspad langs de
“Esscheweg” (als de poort dicht is nog verder rechtdoor, om laatste gebouw
heen en dan links af richting fietspad)
Op het fietspad rechtsaf richting Boxtel blijven lopen.
Bij bord “Boxtel 4 km” links af “Esscheweg” oversteken en rechtdoor “Heult”
(aan rechtse kant staat een leuk 4-daagse gedichtje)

Bij witklaphek(links van de weg) bocht naar rechts volgen en als maar rechtdoor
blijven gaan tot aan de verharde weg.(Hier ook weer mee lezen voor de mensen
die de korte versie van de route hebben gevolgd)

VERKORTE ROUTE
Rechtsaf viaduct over en dan eerste weg links “Selissen”.(niet de ketting
ingaan)
Bij splitsing linksaf, meteen scherpe bocht naar rechts, dan links aanhouden
Achter het tuincentrum door. Rechtdoor(wordt zandpad)
Recht door blijven gaan en de Dommel oversteken.
Rechtdoor de woonwijk in en voorbij de wijk (“Munsel”, zo is de naam van de
wijk) rechtsaf, bij de “Beneken” linksaf voetpad op en met bocht mee de weg
vervolgen.
Dan eerste weg linksaf “Langakker”
Einde weg links af fietspad op en bij de vluchtheuvel oversteken.
Linksaf fietspad volgen, aan de andere kant van de weg dus.
Bij stoplicht rechtsaf. Dan linksaf “Koppel”. Eerste weg linksaf
“Pelgrimspad” en rechtsaf voetpad in.(richting prullenbak).
Einde voetpad rechtsaf einde weg linksaf en einde weg bij de viswinkel rechtsaf
Langs de Hema, en een eindje verder over de “Zwaansche Brug”
Meteen over de brug linksaf en dan de tweede weg linksaf “Raaphof”
(komende van het station Boxtel rechtdoor de stationstraat in en voor mode
centrum Frans Telen rechtsaf smal pad in einde pad rechtsaf en dan eerste straat
linksaf  “Raaphof”) Hier kunnen dus treinwandelaars beginnen aan de
wandeling.
Het brugje oversteken en rechtsaf voor oud huisje langs, rechtsaf brugje over.

Op splitsing rechtdoor, volgende splitsing links aanhouden, bij hekje van het
kerkhof rechtdoor en einde weg linksaf het brugje over.
Einde van deze weg rechtsaf  “Grote Beemd”, fietspad rechts aanhouden
richting rotonde.
Rotonde oversteken en meteen rechtsaf voetpad in  “De Lange Loop”.
Heel dit pad langs de Dommel blijven volgen. Einde pad rechtsaf onder het
viaduct door en daarna rechtsaf  “Laarakkerweg.”
Ook dit fietspad in zijn geheel uitwandelen en einde pad linksaf gaan de
“Boxtelseweg” oversteken. Daarna rechtdoor  “De Bleek”, bij slagboom
rechtdoor en bij y-splitsing rechtdoor gaan.
Bij paaltjes bocht naar links volgen en op de eerste kruising rechtsaf gaan 
“Sportlaan” deze gaat over in zandweg,
Bij splitsing rechtsaf  “Heideweg”, einde weg rechtsaf  “Hogenbergseweg”.
Eerste weg linksaf  “Rozenhofstraat”, vierde weg linksaf  “Populierenlaan”,
op kruising rechtdoor het zandpad in, verharde weg oversteken en weer
rechtdoor zandpad volgen.
Einde pad rechtsaf en na ca. 300 meter eind- en beginpunt café “Het Wapen Van
Liempde”.

Als je wilt kan je hier nog even gezellig op het
terras wat eten en na genieten van de wandeling.
Laat even weten wat je er van vond en wie weet
tot een volgende route.
Groetjes Albertje. 20-09-2004.
fam.bressers@home.nl
Ps: Het is leuk om op verschillende plaatsen in de route te picknicken, er zijn
echter ook in Gemonde even van de route af verschillende cafés. Dit is ook in
st. Michielsgestel het geval. Ook in boxtel is voldoende gelegenheid om wat te
eten.

