
Fietsroute
Van populieren en kartuizers
         Lengte: 48 km

Dwars door het Dommeldal met aan de linkerkant de beemden en rechts 
de bolle akkers. Vervolgens door het afwisselende buitengebied van 
Sint-Oedenrode naar het Wijboschbroek. Door de aanleg van sloten werd 
het natte gebied gedeeltelijk ontwaterd en omgezet in weiland. Rond 1750 
werden delen van het broekland op grote schaal verkaveld en aangeplant 
met populieren. Langs de Schaapskooi Schijndel naar de Markt van 
Schijndel met de Glazen Boerderij, een ontwerp van de in Schijndel geboren 
architect Winy Maas. Olland was gedurende korte tijd de vestigingsplaats 
van de kartuizers. In 1465 schonk de Bossche kanunnik Ludolf van de 
Water goederen aan de kartuizers voor de stichting van een klooster. In 
Kasteren herinnert het Groot Duijfhuis met zijn Herenkamer en Vlaamse 
Schuur nog aan de periode van de kartuizers.

Liempde - Olland - Sint-Oedenrode - Eerde - Schijndel - Olland - Liempde

…in Het Groene Woud

Start bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd
Ideale uitvalsbasis voor verkenning van Liempde en Nationaal Landschap 
Het Groene Woud. Wees welkom voor een hapje en drankje of neem een 
kijkje in de monumentale boerderij, op het authentieke erf of in de cadeau-
shop met VVV-agentschap. Echt Brabants genieten!

D’n Liempdsen Herd | Barrierweg 4 | Liempde | www.liempdsenherd.nl

Kijk voor meer fietsroutes op www.gastvrijliempde.nl



Start D’n Liempdsen Herd (tussen 57 en 56) 

   Einde D’n Liempdsen Herd

Deze flyer is mede mogelijk 
gemaakt door een financiële 
bijdrage van de provincie 
Noord-Brabant, Kloppend 
Hart van Het Groene Woud, 
meewerkend boxtel en SPPiLL.
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Deze route kun je downloaden 
met de app Routes in Het Groene 
Woud, te vinden in de appstore. 
Of scan hier de QR-code.

22 22 64 32 92 1 81 62 63 91 21 60 52

53 56

56 53 54 61 33


