
Fietsroute
Van vennen naar Velder
         Lengte: 41 km

…in Het Groene Woud

Via Kasteren en Boxtel naar de Kampina, een gevarieerd natuurgebied 
met uitgestrekte heidevelden, dennenbossen, vele vennen en twee 
meanderende beken. In de beekdalen van de Beerze en de Rosep 
bevinden zich schraalgraslanden. De vennen zijn grotendeels in de ijstijd 
gevormd door het uitwaaien van de lagere delen van het dekzand. Na 
1800 raakte het gebied bebost. In Lennisheuvel langs D’n Engel, bekend 
vanaf 1495 en vroeger in gebruik als brouwerij, herberg en boerderij en 
langs Natuurpark Boseind, aangelegd in 2010 met een inspiratietuin en 
de Sint-Jozefkapel. Door naar landgoed Velder, een leembos met natte 
en oude bossen met een hoge diversiteit. Velder is sinds 1852 in het bezit 
van de familie Van Boeckel. In 1878 werd het landhuis met koetshuis 
gebouwd. Via Vrilkhoven terug naar Liempde.

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

Liempde - Boxtel - Oisterwijk - Liempde



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.
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