Routebeschrijving Op Verkenning Boxtel - Veghel
Deze Op Verkenning beschrijft een 12 of 22,5 km lange wandeling vanaf de NS – station Boxtel naar
bushalte Rooiseweg in Schijndel (12 km) of Bolkenplein in Veghel (24 km)
Zo’n 2/3 van de route is onverhard, een wat groter deel autovrij , zowel tot Schijndel als tot Veghel.

Er is horeca in Boxtel, Schijndel en Veghel
De route is op de kaart te bekijken via https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2534556
Zie voor meer informatie www.duitslijntje.eu
Raadpleeg voor het OV naar begin- en eindpunt www.9292ov.nl of www.ns.nl

Routebeschrijving
1
Vanaf station Boxtel RA. Na een paar honderd meter LA, Stapelen. Voorbij het kasteel LA,
even verderop schuin RA. Pad volgen tot straat, Grote Beemd. Daar RA. Straat met bocht volgen tot
rotonde. Weg oversteken, RA voetpad. Pad komt uit bij de Dommel. Dommel volgen tot vlakbij
snelweg. Waar pad en Dommel uiteengaan nog even doorlopen, dan fietspad RA.
2
Onder snelweg door, over brug, fietspad RA langs de Dommel. Voor een bosje buigt het pad
naar links, en komt uit op de Gemondesestraat. RA straat volgen tot Duits lijntje. Daar LA. Spoor
ongeveer 1,5 km volgen. Voorbij schuine wegkruising 2e bospad schuin links, De Gilders. Aan
rechterkant later weiland. Daarna weer bos, dan RA, tot Boxtelseweg. Daar even RA, al snel LA,
voetpad. Pad kruist spoor. Pad blijven volgen. Pad maakt bocht naar links en komt weer terug bij het
spoor. Spoor 3 km volgen tot Schijndel, Rooiseweg. Daar eventueel de bus nemen.
3
Spoor nog 1,5 km volgen tot kruisende weg. Daar LA, Edisonweg. Bij rotonde rechtuit,
Eerdsebaan. Weg volgen tot Broekkantsedijk, daar RA. Straat wordt pad. Pad volgen tot derde
bospad, Haagsebosch. Daar RA. Na 1 km op t-splitsing LA, Bunder. Komt uit op Achterdijk, daar RA.
Achterdijk volgen onder snelweg door. Voorbij snelweg bij splitsing links aanhouden, Marconiweg.
Bij Beukelszweg naar links. Weg buigt twee keer naar rechts, komt uit op Gazellepad. Daar LA.
4
Kanaal oversteken. Even verder komt het pad weer uit op het spoor. Spoor ruim een km
volgen tot beekje: Aa. Aa volgen aan de linkerkant. Bij brug even LA, Hertog Janstraat. Gelijk weer
RA, Frisselsteinstraat. Straat blijven volgen, maakt een paar bochten en komt uit op de Meierijstraat.
Daar RA, bushalte Bolkenplein.

