
Boek een overnachting

Om optimaal te kunnen genieten van de meerdaagse 
fietsroute ‘Beelden in het Dommeldal’ is overnachten 
een echte aanrader. In Boxtel, Liempde en Lennisheuvel 
vind je bijzondere en gastvrije accommodaties voor 
een of meerdere overnachtingen. De eigenaren zullen 
je hartelijk ontvangen en voor je klaarstaan met alle 
informatie over de fietsroute en over de omgeving. 

Kijk hiervoor op www.beleefboxtel.nl of 
www.gastvrijliempde.nl 

Wist je dat…

… Boxtel en Liempde een rijk aanbod aan musea, 
culturele bezienswaardigheden en galerieën hebben? 
Daarnaast heeft Boxtel met de kunstschool Sint Lucas 
een van de weinige middelbare beroepsopleidingen 
op het terrein van vormgeving en creatieve techniek. 
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Deze folder is mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de provincie Noord-Brabant, Kloppend Hart 
van Het Groene Woud en meewerkend boxtel.

in Het Groene Woud beleefboxtel.nl

Fietsroute 
‘Beelden in het 
Dommeldal’
Meerdaagse fietsroute langs bijzondere 

kunst in het stroomgebied van de Dommel
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Liempde – Eindhoven – Liempde: 60 km
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Meerdaagse fietsroute langs bijzondere 
kunst in het stroomgebied van de Dommel 

Boxtel – ’s-Hertogenbosch – Boxtel: 47 km
Liempde – Eindhoven – Liempde: 60 km

De meerdaagse fietsroute ‘Beelden in het Dommeldal’ volgt 
rivier de Dommel, een prachtige beek in Nationaal Landschap 
Het Groene Woud. De route bestaat uit twee delen: een naar 
’s-Hertogenbosch en de andere naar Eindhoven. De route 
naar ’s-Hertogenbosch start in Boxtel en loopt via de dorpen 
Gemonde, Sint-Michielsgestel, Vught, Haaren, Oisterwijk en 
Lennisheuvel. In ’s-Hertogenbosch kun je een bezoek brengen 
aan onder meer het Noordbrabants Museum.
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Boxtel – ’s-Hertogenbosch – Boxtel: 47 km
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Noordbrabants Museum

via kasteelpark Stapelen 2

Vanuit Liempde start de route naar Eindhoven. Hier is een 
bezoek aan het Van Abbemuseum absoluut de moeite waard. 
De route gaat via de dorpen Boskant, Best, Son en Breugel, 
Sint-Oedenrode en Olland. Beide routes voeren je door 
het prachtige landschap van het Dommeldal in Het Groene 
Woud. Of je nu ’s-Hertogenbosch aandoet of de route naar 
Eindhoven fietst, je treft onderweg talrijke kunstwerken aan, 
midden in het landschap of in de dorpen. De fietsroutes zijn 
gebaseerd op het fietsroutenetwerk.

Routeapp

De routes staan in de app ‘Routes 
in Het Groene Woud’. Scan de 
qr-code en zet de app op je smart-
phone. Download vervolgens de 
set van twee fietsroutes ‘Beelden 
in het Dommeldal’. Geniet vast van 
het voorproefje van de routes in 
deze app.


