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Dommelbeemden - Nederwetten. Route 14  km 

Parkeren: Parkeerplaats RKVV - Nederwetten 

(Koppelstraat) Startpunt: knppt 22 (kruising 

HoekstraatISoeterbeekseweg) 

Bij'* knooppunt 20 kunt u er voor kiezen de route in te 

korten tot 9.2 kilometer. Volg dan knooppunten 21 —22. 

Bezienswaardigheden op de route 

Boktse Beemden - Kleinschalig beemdenlandschap. 

Karakteristiek voor het gebied zijn de vele 

knotwilgen. 

De Oude Toren. Een ruïneus restant van een 

ie -eeuwse kerk die in 1889 werd afgebroken. 

De st. Lambertuskerk in Nederwetten, in 1895 

gebouwd als vervanging van de kerk waarvan 

alleen nog de Oude Toren over is. 

Hooidonkse Watermolen - Een van de vele 

watermolens in dit gebied, waarvan een aantal 

door Vincent van Gogh zijn geschilderd. Deze 

hout- en oliemolen stamt uit 1335. 

Heilige Kruiskapel - Een kapel omgeven door 

een park met kruisweg met in het midden een 

Mariabeeld. Gebouwd naar aanleiding van het 

Mirakel van Hooidonk. 

Willem Hikspoorsbrug. De boer die de terug-

trekkende Duitse bezetter misleidde door te vertellen 

dat hun voertuigen te zwaar waren voor de brug en 

zo de geallieerden hielp bij de bevrijding van 

Eindhoven. 

Routemakers: Nanda Peeters en Michel Schamp 

Knooppunten: 22-01-75-96-95-20-97-64-62-01-42-21-22 

Scan de QR- Code of voer het onderstaande webadres 
in op uw comp uter en download de PDF of GPX 

https.,pllwandelnet.api.routemaker.nllrouteslnummer1213552 

Deze route is gebaseerd op het knooppuntennetwerk van 

Visit Brabant en volgt voor grote delen, waar mogelijk, het 

Brabants Vennenpad. Het Brabants Vennenpad is een 

streekpad in Zuid-Oost Brabant. Meer informatie is te 

vinden op: 

www. brabantsvennenpad.nl. 
Ontwerp: Jan Blok 


