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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,01 km  3 uur  7 m  7 m 
 

Ten noorden van Eindhoven ligt het prachtige dorpje Liempde. Tijdens deze gemakkelijke wandeling 
wandelt u eerst over veldwegen en dan volgt u een mooi graspad langs de Groote Waterloop. Voorbij de 
buurtschap Hezelaar loopt u naar de Dommel, die u met een leuk trekpontje oversteekt. Dan maakt u een 
uitstapje naar het gehucht De Maai en maakt u een mooi rondje door het Dommeldal. U loopt door het 
prachtige gehucht Kasteren, waar o. a. de duiventoren en de oudste schuur van Nederland staat. Via mooie 
paden loopt u terug naar Liempde, waar u een rondje maakt door het mooie beschermd dorpsgezicht.  
Tijdens de route passeert u 3 kapelletjes. 
 

 
 

Startadres: Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde.  Tel; 0411-631280.  Geopend: Dagelijks 
vanaf 10.00 uur, dus eerst starten met een lekkere kop koffie. Parkeer langs de weg of op de openbare 
parkeerplaats, Barrierweg 15, Liempde.  U kunt ook starten aan de  Hezelaarsestraat 1 Liempde  (parkeer 
langs de kant in de grasberm) en dan na 9 km pauzeren  bij het Wapen van Liempde. Start dan bij **** in 
punt 2  

 
 

1545. LIEMPDE 14 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u RD over het 
pleintje van het café en meteen daarna bij 
wandelknooppunt (wkp) 77 gaat u RD (78) met 
links het voormalig gemeentehuis (1950), met het 
leuke torentje op het dak. Meteen daarna aan de 
ongelijke 4-sprong, met rechts de plaatselijke 
VVV,  gaat u RD over het grindpad door het 
Concordiaparkje. Meteen daarna aan de 4-sprong 
bij het vrijheidsbeeld gaat u R.  
 

(Het beeld stelt een fluit spelende David voor, die als 
herdersknaap een ongelijke strijd tegen Goliath 
uitvecht. Als teken van de overwinning kijkt David 
naar de hemel, met het hoofd van Goliath aan zijn 
voeten. Jaweh, die de strijd heeft beslist, staat op de 
sokkel. 
 

Elk jaar, op 4 mei tijdens de dodenherdenking, 
worden hier de Liempdse gevallenen herdacht).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong, bij muziekkiosk 
(1947) gaat u R, steek de klinkerweg over en loop 
RD (Parkstraat) langs huisnr. 2.  Aan de 3-sprong 
bij de twee mooie rijksmonumentale 
langgevelboerderijen nr. 17 (1785/zie infobordje) 
met links boven naast de deur het 
brandverzekeringsplaatje en nr. 24 (3e kwart 19e 
eeuw/zie infobordje), gaat u RD. Vlak daarna aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(Rosenhofstraat).  Negeer twee zijwegen rechts.  
 

(Bij huisnr. 24 passeert u de prachtige 
langgevelboerderij (17e eeuw/zie infobordje) met 
waterput).  
 

Meteen voorbij huisnr. 32 gaat u bij 
verbodsbordje L over de veldweg. Voorbij 
picknickbank gaat u aan de T-splitsing L.  

(Links ziet u de kerktoren, waar u aan het einde van 
wandeling langskomt en die u tijdens deze wandeling 
vaker zult zien).  
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD (gele pijl) 
over de smalle klinkerweg.  Aan de  doorgaande 
weg gaat u L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wegwijzer gaat u R (82/Smalvelderstraat) over de 
smalle asfaltweg/populierenlaan.  
 

(Links in het weiland ziet u mogelijk Schotse 
Hooglanders (runderen met horens) grazen).   
 

Aan de 4-sprong, bij wkp 82, gaat u RD (1) over 
de veldweg/populierenlaan met links Stal van de 
Sande, dressuurpaardenfokkerij en officieel 
dekstation. Na 250 m steekt u via brug  de Groote 
Waterloop, een zijbeek van de Dommel,  over en 
ga dan meteen, na de brug bij  afsluitboom, L 
over het graspad, met links de beek. Negeer 
zijpaden. Steek, bij rechts gelegen grote 
parkeerplaats van de kinderbinnenspeeltuin 
Gouden Woud (2022), de asfaltweg over en loop 
bij afsluitboom RD over het graspad, verder langs 
de beek. Na 400 m, aan het einde van het grote 
tuinkascomplex en voorbij loods, loopt u RD over 
de veldweg, verder langs de beek.  
 

(In deze kassen worden tomaten gekweekt die u 
straks kunt proeven in de uitstekende tomatensoep 
van Het Wapen van Liempde).   
 

2. Bij brug gaat u R over de doorgaande 
weg/eikenlaan. Meteen daarna gaat u bij bordje 
“natuurgebied Scheeken” L over het bospad.  
Aan de T-splitsing, voor de Berkenloop, gaat u L.  
Via  stuwbruggetje steekt u de beek over en ga 
dan meteen R over het pad met rechts de beek.   

http://www.wapenvanliempde.nl/
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Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L over het 
bospad.  Voorbij ijzeren hek, nauwe doorgang, 
picknickbank fietsoplaadpaal en Mariakapel 
(1945/2005),  steekt u de doorgaande weg over en 
loopt u RD (pijl) over de bosweg.    
 

(De kapel is door Jan van de Loo gebouwd uit 
dankbaarheid dat hij in de Tweede Wereldoorlog niet 
gedwongen in Duitsland moest gaan werken (zie 
infobord)).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L  over de veldweg en u 
steekt de Groote Waterloop weer over. Bij 
boerderijwinkel de Wessenhoeve, wordt de 
veldweg een klinkerweg. Aan de doorgaande weg 
in het gehucht Hezelaar, gaat u R (fr. 55). Na  
100 m gaat u bij trafokast en verbodsbord L 
(zwarte pijl/Akkerweg) over de veldweg en even 
verder ziet u voor u weer de kerktoren.  Aan de  
T-splitsing gaat u R over het graspad.  Aan de 
volgende T-splitsing, voor stalen hek, gaat u R 
over de zand-/veldweg. **** Aan de asfaltweg voor 
leuk optrekje (nr. 1) gaat u L (fr. 54). Na 200 m, 
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u  bij  
wkp 11 en de O.L. Vrouw van Beauraingkapelletje 
(1989), R (66/Herscheweg) over de smalle weg 
langs de rij populieren.    
 

(De kapel is genoemd naar de O. L. Vrouw van het 
bedevaartsoord Beauraing, gelegen in de Belgische 
provincie Namen. Op 29 nov. 1932 verscheen daar 
aan 4 kinderen, Maria. In totaal 33 keer verscheen 
Maria in Beauraing. Vroeger gingen veel 
Liempdenaren, waaronder ook kinderen die gekleed 
waren als “bruidjes”, onder leiding van pastoor 
Kluytmans, op bedevaart naar Beauraing).  
 

Aan de 3-sprong bij infobord gaat u L over de 
veldweg langs de rij knotwilgen.  
 

3. Aan de 3-sprong gaat u RD (Kerkakkers) over 
de asfaltweg, die voorbij huisnr. 7 een grindweg 
wordt.    
 

(Hier aan de 3-sprong, stond op het links gelegen 
grasveld bij ijzeren hekje, de St. Janskapel, die voor 
het eerst is genoemd in 1420. Later is de kapel 
verheven tot parochiekerk en werden hier, op het 
kerkhof rond de kerk, de doden begraven. Hier is 
eigenlijk het huidige Liempde ontstaan.  
 

Rechts ziet u hier, links van de langgevelboerderij nr. 
20 (1883/zie infobordje), een bakhuis (1915)).  
 

Aan de dorpsrand van Liempde gaat u, aan de  
4-sprong, R over de doodlopende  klinkerweg met 
rechts weer een prachtige langgevelboerderij.  
100 m verder gaat u, bij wkp 3 en kleurrijk 
gebouwtje van het rioolgemaal Liempde, R 
(5/Dommelsteegje) over de veldweg/graspad.  
 

(Dit pad is een voormalig kerkpad tussen de kerk in 
Liempde en de gehuchten De Maai en Kasteren waar 
u straks nog doorheen loopt).   
 

Voorbij klaphek volgt u RD (pijl) het pad met 
rechts broekbos/nat bos. Aan het einde steekt u 
via het St. Janspontje (geen vaarbewijs nodig) de 
Dommel over en dan gaat u bij picknickbank L 

(pijl) over het pad gelegen tussen afrasteringen.    
Aan de T-splitsing, bij wkp 5, gaat u R (68) over 
het brede graspad (verbindingsstukje) dat naar 
links buigt en enkele bochten maakt. Negeer 
zijpaden. Na 500 m, aan de T-splitsing in het 
gehucht De Maai, gaat u R (pijl) over de 
asfaltweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD (gele pijl) 
over de bosweg.  
 

(Na bijna 100 m passeert u rechts de Stiltetuin 
Eschdonck, waar u een rondje doorheen kunt lopen).   
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong, bij wkp 68,  
R (67). Meteen daarna, bij afsluitboom en bordje 
“Dommeldal”, gaat u R over het graspad met 
even verder links een grote waterpoel.    
 

4. Na 150 m buigt het pad voor de Dommel naar 
rechts, volg het leuke paadje, met links de 
meanderende 120 km lange Dommel. 300 m 
verder bij smal “bruggetje”/biels volgt u het 
bospad RD. (U verlaat hier de Dommel). Negeer 
zijpaden en volg het bospad RD met even verder 
rechts de achterkant van de Stiltetuin.  Aan de  
T-splitsing (u bent hier al geweest), gaat u L over 
het brede graspad (verbindingsstukje) dat enkele 
bochten maakt.  Na 400 m, aan de 3-sprong bij 
wkp 5, gaat u RD (6) over het graspad dat een 
veldweg/eikenlaan wordt. Na 250 m loopt u RD 
(Hoevedreef) over de klinkerweg door het 
gehucht Kasteren.  
 

(Rechts in de weilanden, bij boerderij, ziet u twee 
ooievaarsnesten op paal.    
 

Links passeert u een dwarsdeelschuur uit circa 1750 
die gebruikt werd als graanschuur en die in 2008 
door vrijwilligers is herbouwd. Zie infobordje).  
 

Vlak voordat de klinkerweg naar rechts buigt, 
gaat u L over het pad, richting uitkijkpunt 
Dommel. U passeert de duiventoren.  
 

(De karakteristieke duiventoren, die hier in 1661 werd 
gebouwd, maakt deel uit van het complex dat u hier  
ziet en dat bestaat uit de historisch hoeve, genaamd  
Het Groot Duijfhuis, de Vlaamse schuur en de 
Heerenkamer.  
 

De hoeve stamt uit de 14e eeuw en werd in 1556 
verbouwd. Van 1471 tot 1659 was het een 
pachthoeve van de kartuizers van Sint-Sophia,  die in 
Vught een klooster hadden. Het leverde het klooster 
behalve inkomsten uit geld ook producten in natura 
op, zoals graan, rogge, gerst, boekweit en haver, 
waarmee hun gemeenschap onderhouden kon 
worden. Jaarlijks kregen ze ook 300 takkenbossen 
om hun broodovens te kunnen stoken. 
 

Veel van de opbrengsten uit pachten en tienden 
werden  opgeslagen in de Vlaamse schuur of 
kloosterschuur die hier rechts los van de hoeve staat.  
 

De Heerenkamer, de onderkelderde stenen (deftige) 
kamer, werd in 1523 tegen de linkerkant van de  
hoeve gebouwd, Hier handelden de kartuizers de 
zakelijke aangelegenheden van hun bezittingen 
(verschillende pachthoeves) af. 
 



De duiventoren leverde, behalve vlees, ook mest op 
van hoge kwaliteit.  De houten kraag halverwege de 
toren diende om o. a de steenmarter te weren.  
 

Sinds 2000 is Het Groot Duijfhuis eigendom van 
Stichting Brabantse Landschap). 
 

Aan het einde komt u bij een zitbank en infobord 
aan de Dommel, een genietplekje. Loop nu  
hetzelfde pad terug en ga L verder over de smalle 
klinkerweg, die meteen naar rechts buigt met 
links de Vlaamse schuur/kloosterschuur, die uit 
1525 stamt en daarmee de oudste schuur van 
Nederland is. 
 

(In de inpandige schuur van de hoeve is een infopunt 
van Stichting Brabantse Landschap gehuisvest).  
 

Aan de T-splitsing, met rechts de twee 
ooievaarsnesten op paal,  gaat u L (pijl) over de 
smalle asfaltweg/populierenlaan. Aan de  
3-sprong bij St. Antonius Abtkapel (2002/zie 
infoborden), picknickbank en wkp 6 gaat u RD (8).   
 

(Deze kapel wordt in de volksmond ook wel de 
varkenskapel genoemd. Zie rechter infobord in kapel. 
 

Links aan de muur in de kapel, die in 2002 op 
initiatief van het Sint-Antoniusgilde (15e eeuw) werd 
gebouwd, bevindt zich een reliek van St Antonius).  
 

500 m verder, voorbij het rechts aan spoorlijn 
staand voormalige stationsgebouw/dienstwoning/ 
wachtlokaal (1902-1903) van Liempde,  gaat u aan 
de 3-sprong, bij infobordje en bij jeu de boules 
baan, zitbanken en het kunstwerk “Duits Lijntje” 
(zie infobordje), R (Gemondestraat).  
 

(Het station lag aan de voormalige spoorlijn Boxtel-
Wesel (1878-1950), lokaal bekend als het Duits 
Lijntje). 
 

Meteen daarna,  vlak voor de spoorwegovergang 
gaat u L over het pad met rechts de spoorlijn.  
 

5. Na 200 m steekt u, via spoorbrug/rails, de 
Dommel over en dan gaat u meteen, na de 
spoorbrug, L het trapje af en volg het pad.  
Voorbij draaihekje volgt u RD het graspad door 
het weiland. Ga door het volgend draaihekje, volg 
het brede graspad met links de visvijver van 
H.S.V De Laatste Kans. Steek de  doorgaande 
weg over en loop bij infobord RD over het pad 
met rechts, op afstand, de doorgaande weg. Na 
500 m gaat u aan de 3-sprong, bij wkp 4 en waar 
de doorgaande weg naar rechts buigt,  L (3) over 
de veldweg met rechts een beukenhaag.  
 

(Links ziet u hier de duiventoren waar u bent 
geweest).   
 

Na 400 m volgt u RD (pijl) de asfaltweg en meteen 
daarna, tegenover huisnr. 32, gaat u R (Kerkpad 
door Smalder) over het smalle pad. Negeer 
zijpaden.  Aan de T-splitsing, bij beeld van Nillis 
de klompenmaker, gaat u R (Kapelstraat) over de 
klinkerweg, door het beschermd dorpsgezicht 
met de vele prachtige langgevelboerderijen. 
 

(Hier ziet u links aan het Tooseplein de grote 
voormalig pastorie). 
 

Aan de Y-splitsing, bij klompenfabriek Traa, gaat 
u L over de smalle klinkerweg.   
 

(In de  klompenfabriek (1928) van de familie Traa, de 
enige klompenmakerij die het voormalige 
klompendorp Liempde nu nog rijk is, worden elke 
week nog 500 klompen gemaakt). 
 

Aan de 4-sprong gaat u L over de klinkerweg 
richting kerk met links de klompenmakerij.  
 

6.   Aan de 3-sprong, bij wkp 2, gaat u R (77). 
Meteen voorbij het grote H. Hartbeeld (1932) gaat 
u L over het klinkerpad met links de Sint-Jans 
Onthoofdingskerk (1896), die via de inpandige 
kapel te bezichtigen is.  Voor de ingang van het 
kerkhof (zie infobordje), gaat u R over het 
klinkerpad gelegen tussen beukenhagen.   
 

(Op het kerkhof staat (rij B12) o.a. de 
rijksmonumentale grote graftombe van A.C.J. van 
Boeckel van Rumpt en G.M.J. Hubar (1909)).   
 

Voorbij stalen hekje/zusterboog, gaat u L met 
links de beukenhaag van het kerkhof en rechts 
zorgcentrum/verpleeghuis de Vlaswiek. U loopt 
hier door de voormalige kloostertuin en passeert 
u links een Lourdesgrot. Voorbij huisnr. 39 gaat u 
aan de T-splitsing R.   Na 50 m, voorbij het beeld 
“vrouw van Vlaswiek”, gaat u, vlak voor grasveld 
en meteen bij huisnr. 50, L over het klinkerpad 
dat een tegelpad wordt. Waar het tegelpad  op de 
hoek naar rechts buigt, loopt u RD door het 
parkje genaamd Onzen Hof. Loop RD met rechts 
moestuinen. Het grindpad buigt voor kippenren 
naar rechts en ga dan R over het tegelpad met 
rechts de moestuinen. Negeer tegelpad links en 
volg het tegelpad dat naar links buigt.  Negeer 
meteen zijpad rechts. Aan het einde gaat u R over 
het trottoir, langs huisnr. 5. Negeer zijweg links.  
Aan de T-splitsing, voor huisnr. 13, gaat u L.  
Negeer zijwegen.   
 

(Bij huisnrs. 26-22 passeert u het voormalig 
patronaatsgebouw (1882) dat dienst deed als school. 
Bij waterpomp passeert u links de voormalige 
onderwijzerswoning (nr. 20)  met rechts daarvan de 
voormalige school (nrs. 18-16/zie infobordje)).  
 

Aan de ruime ongelijke 4-sprong, gaat u bij beeld 
van een vrouw op klompen, met een moor (een 
koperen ketel), waarmee ze kokend water over de 
stoep giet, R met rechts het voormalig 
gemeentehuis (1950) en u komt voorbij wkp 77 bij 
Het Wapen van Liempde, de sponsor van deze 
wandeling, waar u in de leuke zaak of op het 
leuke terras nog iets kunt eten of drinken. De 
vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u van 
de wandeling vindt. Aanrader is het Twaalfuurtje 
met de overheerlijke tomatensoep! 
 

(De uitspanning is gehuisvest in een voormalige 
langgevelboerderij/tevens herberg uit midden 19e  
eeuw (dus rond 1850)).

 
Samenstelling route: A. Bressers.    
Auteur: Jos Wlazlo.     Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze 

wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


