Lente
De lente is aangebroken en de zomer komt eraan. Je hebt een vrije dag.

1. Wat doe je het liefst ter ontspanning?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:






















Als de gemeente de stoepen en fietsepaden maar eens wat beter deed onderhouden.
Barbecuen met de buurt.
Beeldhouwen
Bioscoop, tv kijken
Boeken lezen
Buiten zitten, lezen.
Dagjes weg
Een 'buitenhobby'bedrijven.
Fotograferen (2x)
Handwerken
Heb altijd al vrij
Heerlijk in onze tuin aan de Dommel zijn
Hobbycentrum
Klussen (2x)
Knutselen
Lezen (2x)
Lezen in de tuin
Luieren
Met kinderen naar een speeltuin
Met mij gezin leuke dingen doen.
Met mijn kinderen iets leuks doen
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Met mijn kinderen spelen, uitje met kinderen
Met vrienden in het zonnetje zitten, praten
Met vrienden samen zijn
Muziek maken
Naar de Efteling
Naar de sauna gaan
Naar zee.
Op de boot zitten
Picknicken op stapelen, kinderboerderij
Rondkijken en info opdoen
Skeeleren
Tv kijken
Uitje aldanniet met kinderen
Uitje met onze kinderen
Vakantie / lang weekend weg
Van de rust genieten
Vissen (2x)
Vrienden bezoeken

Je komt in onze gemeente een toerist tegen die op zoek is naar het mooiste stukje groen van
de gemeente om te wandelen, fietsen of te ontspannen.

2. Welk stukje natuur in de gemeente Boxtel raad je de toerist aan?
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(rondje) Dommel + Sparrenrijk
Buitengebied
Campina (25x)
CAMPINA
Campina sparrenrijk en wandelpark
Campina en de Geelders
Campina en de geelders.
Campina en Kasteel Stapelen.
St Petrusbasiliek en het Begijnhof
Campina en Velders Bos
Campina hooibrug
Campina of Stapelen
Campina of wandelpark met het hertenkamp en speeltuin.
Campina, molenwijk
Campina, Stapelen, Wandelpark. Er zijn meerdere mooi gebieden in de omgeving van Boxtel,
Liempde, Esch en St.Michielsgestel
Campina.
Campina. Stapelen. Verdelen.
Camping en bij de Ketting
Camping, stapelen.
Dal van de Beerze
De campina (2x)
De Campina, stapelen.
De dommel
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De Geelders (2x)
De geelders, Landgoed Velder en de Kampina
De kampina (5x)
De Kampina (4x)
De Kampina - Stapelen - het wandelpark - Beerze
De Kampina .
De Kampina bij de Kapelweg. Op tien minuten fietsen van het centrum en je waant je in het
buitenland.
De kampina en het wandelpark Molenwijk als het wat dichter bij huis moet
De kampina of kasteel Stapelen
De Kampina, geweldige natuur zou nog meer gepromoot dienen te worden.
De Kampina. Bij het wandelpark of Sparrenrijk loop je veel door de hondenkak
De kampina. Maar de gemeente kan hier veel meer aan doen.
De lange loop
Dommel, kampina, venrode
Dommelbimt
Dommeldal
Dommeltochtje
Dr scheken
Eikenhorst of venrode
Fietspad Boxtel-Liempde
Ga eens een kijkje nemen in Sparrenrijk,Eikenhorst, Venrode, in het buitengebied langs de
Dommel en Dommelkanaal, maak een wandeling langs de Dommel naar St. Michielsgestel en
met de buurtbus terug,laat je eens afzetten bij de Spoordonkse watermolen en loop via de
Kampina terug naar Boxtel enz enz
Gebied nabij liempds pondje
Geelders
Gelders en Kampina
Groene woud
Het groene woud
Het laarzenpad in Liempde.
Het pad langs de Dommel in Oost.
Het rondje dommel
Het wandelpark bij het ODC terrein
Heult, hooibrug, kampina, sparrenrijk
Ik ken hoer nog niet goed de Namen maar tegen ober voetbalveld met de diertjes
Ik stuur ze door naar de Campina, maar voor echt mooie natuur waar je niet na een half uurtje
wandelen weer bij een weg of boerderij uitkomt hoef je niet in Boxtel te zijn.
Ik zou hem naar de campina toesturen erg mooi
Kampina
Sparrenrijk
Kampina (56x)
Kampina en Hooibrug
Kampina naar Oisterwijk
Kampina of sparrenrijk
Kampina uiteraard
Kampina-oisterwijkse vennen en bossen
Kampina, Geelders
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Kampina, Geelders en de Velder, Sparrenrijk. Het is allemaal geschikt voor een mooie wandeling
of fietstocht, alleen het ene wat meer dan het andere. Voor een klein ommetje is Stapelen ook
mooi.
Kampina, Sparrenrijk, Pontje Liempde
Kampina, Sparrenrijk, Wandelpark, Stapelen en Dommelbind, langs de Dommel, Heult, De
Geelders
Kampina, Venrode
Kampina, Wilhelminapark en bij de VVV een wandelrouteboekje laten halen, daar staan zoveel
mooie routes in!
Kampina,sparrenrijk
Kampina!
Kampina! Parel van Boxtel die Boxtel kompleet 'verwaarloosd' Geen horeca, campings, niks te
vinden. Compleet gemiste kans. Kijk eens naar Oisterwijk, bloeiend vertier, in Boxtel helemaal
niks! Waar ligt dat aan? Vergunning beleid??
Kampina.
Kampina. Park molenwijk. Stapelen. Pad langs de dommel in Oost
Kampina. En groene woud.
Kampina/ natuur rondom Liempde/ bos tussen Boxtel en Schijndel, paden langs de Dommel,
geocachen in Brabant.
Kampina/ sparrenrijk/ heult
Kasteel en kasteeltuin Stapelen, daarnaast Sparrenrijk en Capina
Kasteel Stapelen
Kampina
Kasteel Stapelen en Campina
Kasteel Stapelen en de Kampina
Kasteel Stapelen, Campina.
Kasteeltuin Stapelen en Dommelbimd
Kasteren
Kv de Pagaai --- laarzenpad
Landgoed Velder
Langs de Dommel
Molenwijk
Molenwijk en de geelders
Molenwijk, Stapelen, Sparrenrijk, Kampina, wandelpad langs de Dommel, Dommelbimd
Mooiste stukje van de gemeente is het bos venrode achter de ketting, als je dat mee mag tellen.
anders zou ik sparrenrijk aanraden.
Kampina zal ook niet echt onder gemeente boxtel vallen maar die staat ook in de top 3
Naar kasteren
Natuurlijk de Kampina!!
Omgeving stapelen, sparrenrijk
Omgeving stapelen,wandelpark,sparrenrijk en heult
Ommetje Liempde
Over de Hooibrug natuurgebied in
Park bij het hertenkamp
Park molenwijk
Park Molenwijk
Park Moleweide en het groen rondom kasteel Stapelen.
Park Stapelen (kort) en Kampina (lang)
Park Stapelen of de Campina
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Park stapelen. Wandelen langs duits lijntje
Park van Stapelen en de Dommelbimd
De Kampina
Parken en kampina
Rondje Boxtel kanoën of wandelen in de kampina
Rondje dommel met de kano!
Sparrenrijk (6x)
Sparrenrijk of de Campina.
Sparrenrijk of molenwijkpark
Sparrenrijk, Stapelen
Sparrenrijk, Stapelen of campina
Stapelen (6x)
Stapelen en natuurlijk de Campina
Stapelen en natuurlijk de Kampina
Stapelen en park
Stapelen en wandelpark, met vervoer stuur ik ze naar de campina
Stapelen of munsel
Stapelen vind ik mooi blijven
Stapelen, hertenkamp, campina
Stapelen, kampina, Geelders
Stapelen, sparrenrijk
Stapelen, Sparrenrijk/Eikenhorst
Stapelen, sparrijk Kampina de Geelders en kijk om je heen. Boxtel ligt prachtig en bijna zelf in het
groen
Stapelen, Sparrijl of Campina
Stapelen.....sparrenrijk.......lennisheuvel.....campina....dommeloord vorsenpoel beukums
nieuwland sportveldenroute .....liempde....molenwijkpark
Velderen (2x)
Wandelen; stapelen, sparrenrijk-molenwijk-Eikenhorst
Fietsen; kampina, de mortelen, de schermen etc.
Wandeling langs de dommel
Wandelpark (2x)
Wandelpark en sparrenrijk.
Wandelpark, Sparrenrijk, Dommelgebied de Lange Loop
Zijn er meerdere
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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