
Langeloop route (11,5km) 

1 Start Cafe het Wapen van Liempde. 
   Bij het verlaten van het Cafe R-af (Oude Dijk) 
   3de straat L-af (Populierenlaan) Bij kruising R-door 
   zandpad blijven volgen, einde zandpad R-door en einde weg R-af. 
   Tweede zandweg L-af, Vrilkhovense Kerkpad (Langs afrastering). 
   Einde pad R-af (Hogenbergse weg). Voor bord Liempde R-af Fietstunnel in. 
   Einde Fietstunnel L-af (Richting A2) in scherpe bocht over de fietstunnel  
   heen en R-door langs de A2. Bij scherpe bocht verlaten we de A2 en de 
   asvalt weg gaat over in een zandpad. Deze lopen we helemaal uit. 
   De grote R die we zien is van wegrestaurant de Liempse Barrier. 

2 Einde weg oversteken en bij huisnr: 50 R-af, bij de rotonde R-door 
(Fiets bordje alle richtingen) en de Keulse Baan oversteken. 
Voor Restaurant De Ceulse Kar de Eindhovense weg Recht oversteken 
en R-door gaan (Kleinder Liempde) ( Richting Lennisheuvel) 
Bij eerste kruising R-af, Kleinder Liempde (Bij bordje Dood lopende weg).    
Voor Huisnr: 8 R-af graspad in, en dan komen we weer uit op de Eindhovense    
weg, we gaan L-af (Huisnr: 37), voor ons zien we de Petruskerk van Boxtel.  
We blijven R-door gaan tot aan de rivier de Dommel (Dus afslag Liempde 
negeren).   

3 Bij de brug van de Dommel Rechts gaan lopen, volg de oranje/witte pijltjes. 
R-af door het hekwerk (Voetpad) en na het hekwerk meteen R-af(L.paalnr 1)
(Richting de Dommel) We blijven dit pad langs de Dommel volgen en negeren
alle zijwegen. Bij het Naambordje de Lang Loop (vandaar de titel van deze
wandeling) ook gewoon R-door, (volg de bordjes van Fietsroute 51)
Einde van dit mooie pad R-af fietstunnel. Na de fietstunnel bij splitsing
R-af (Laarakkerweg) (Langs de A2) dit pad blijven volgen tot Lantaarnpaalnr:12



4 Daar gaan we L-af een zandweg in en voorbij de poort R-door, voor het 
   Viswater L-af (Stegelke bij dikke wilg) en tussen de twee vennen door R-af 
   R-aanhouden weer richting het grote ven, het mooie graspad langs het water 
   blijven volgen. Over duikertje R-af over de wei tussen de twee vennen blijven. 
   We verlaten de wei richting de boompjes en tussen de boompjes door over een 
   bruggetje, het paadje langs het ven blijven volgen tot aan stegelke, daar nog  
   een klein stukje R-door en voor het Duits Lijntje R-af. Einde pad bij harde weg 
   L-af het Duits Lijntje oversteken en R-door totaan de stoplichten.  

                       
 
5 Bij de stoplichten R-door de weg oversteken en L-af het fietspad op, dan                  
   eerste weg R-af (De Bleek) en bij de slagboom R-door het zandpad in.  
   Bij splitsing (lantaarnpaalnr:7) R-door tot volgende slagboom, hier wordt 
   het zandpad een klinkerweg en ook hier nog gewoon R-door. 
   Eerste kruising R-af (Sportlaan) Ook deze weg gaat over in een zandpad, 
   gewoon blijven volgen, we lopen langs verschillende sportvelden. 
    
6 Bij eerste splitsing R-af (Heideweg) aan het einde van de weg R-af en bij 
   de eerste splitsing L-af (Rosenhofstraat) 2e splitsing L-af (Europalaan) 
   R-aanhouden (Beneluxlaan) 1e weg L-af (Brabantlaan) 1e weg R-af 
   (Peellandstraat) einde weg L-af en eerste kruising R-af, deze weg    
   aflopen en dan zien we aan de linkerkant weer ons vertrouwde cafe 
   Het Wapen van Liempde…. 
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