
Wandelroute
                    Lengte: 14,5 km

Wandeling 
Bolakkers en 
Landgoederen

…in Het Groene Woud

Van de hoge akkers, in gebruik bij de boeren van Vrilkhoven en het dorp, 
naar Heerenbeek en Velder, het jachtgebied van de Heer van Boxtel. 

Heerenbeek was eeuwenlang in het bezit van de Abdij van Park in Leuven.

Meldpunt 
Paden niet goed onderhouden of slecht begaanbaar, 
ontbreekt bewegbewijzering? Meld het via info@sppill.nl

Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd
Ideale uitvalsbasis voor verkenning van Liempde en Het 
Groene Woud. In het Bezoekerscentrum kun je terecht voor 
meer informatie over Nationaal Landschap Het Groene 
Woud en Liempde. Wees welkom voor een hapje en drankje 
of neem een kijkje in de cadeaushop met VVV-agentschap 
waar onder andere mooie wandel- en fietsfolders verkrijg-
baar zijn. Parkeergelegenheid op D’n Tip, gelegen 
op honderd meter van D’n Liempdsen Herd op de hoek 
Barrierweg-Rosenhofstraat. www.liempdsenherd.nl

Wandel- en fietsroutes in Gastvrij Liempde
Kijk voor alle wandel- en fietsroutes van deze serie op 
www.gastvrijliempde.nl. De routes zijn ontwikkeld door 
vrijwilligers van SPPiLL in nauwe samenwerking met de 
landeigenaren.

Gevaren van Neospora en afval voor koeien
Honden spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van 
Neospora-infecties onder koeien. De parasiet Neospora 
Caninum veroorzaakt bij koeien spontane abortus. De hond 
is gastheer voor deze parasiet. Hij wordt er niet ziek van, 
maar kan de parasiet wel via zijn ontlasting overbrengen op 
de koeien. 
Ook zwerfafval is gevaarlijk voor koeien. Het veroorzaakt 
hevige inwendige bloedingen waaraan ze kunnen doodgaan. 
Wij vragen héél dringend jouw medewerking door honden aan 
te lijnen, geen ontlasting achter te laten in de weilanden en 
afval weg te gooien in de prullenbakken langs de route of mee 
te nemen naar huis. Bedankt!

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de provincie Noord-Brabant, Kloppend Hart van 
Het Groene Woud, meewerkend boxtel en SPPiLL.
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Android IOS

Routeapp
Deze route kun je downloaden met de app Routes in Het Groene 
Woud, te vinden in de appstore. Of scan hier de QR-code.



 

Start bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Barrierweg 4, 
Liempde.

1. Met je rug naar het gebouw R-af en neem meteen eerste weg 
R-af (Parkstraat). Bij plantsoentje R-aanhouden (Rosenhofstraat). 
Tegenover Hnr:32 L-af het zand-/graspad in wandelen. (A) Ga op 
de splitsing R-af richting de snelweg en ga einde graspad L-af de 
asfaltweg op. Neem nu het eerste graspad R-af, pad met dwarsbalk 
en bordje Noordoost-Brabant. (B) Volg dit fraaie wandelpad met 
de bochten mee tot einde pad, wederom met slagbalk en bordje 
Noordoost-Brabant. Ga R-af en volg de asfaltweg (loop links van de 
weg). Loop R-door de snelweg over en ga meteen op splitsing met 
bank L-af naar beneden. Beneden in bocht R-aanhouden. Op eerste 
splitsing bij Lpnr L-aanhouden zand-/graspad ingaan. (C) Einde 
zand-/graspad R-af, asfaltweg gaat over in een zand-/graspad.

2. Volg dit pad nu tot het punt waar het pad doorkruist wordt door 
een brede sloot. LET OP: ga hier L-af VOOR de slootkant, en loop nu 
alsmaar R-door. Pad komt uit op een asfaltweg langs de snelweg, ga 
hier R-af en volg deze ventweg langs de snelweg voor ongeveer 1 km. 
Neem de eerste verharde weg R-af (Monnikenweg). Links begint het 
edelhertengebied. (D) Voorbij het laatste wildrooster L-af zand-/graspad 
in (bordje APV gebied). Eerste pad wederom L-af naar de edelherten 
spottersplek. Loop na het spotten weer terug, ga R-af en loop weer 
terug naar de asfaltweg. Ga L-af en volg de weg verder R-door onder 
de Pailjaarttunnel door en negeer doodlopende weg rechts. Loop verder 
R-door en neem het eerste zandpad R-af met bordje Heerenbeek 
(net voor picknicktafel met banken aan de linkerkant).

3. Negeer alle zijwegen en ga voorbij de poel in scherpe bocht 
langs Hnr:6 en houd L-aan. Op splitsing iets verderop R-aanhouden 
en bij poort van landgoed Heerenbeek R-door wandelen. (E) Bij 
dwarsbalk het pad R-door vervolgen (F), negeer zijwegen en houd 
op de 6-sprong R-aan; klinkerpad tussen de eikenbomen met 
links van de weg 3 groene brievenbussen en rechts een zitbank.

4. Wandel langs Huize Velder (G) en einde weg na ruime 
bocht R-af door het fietstunneltje lopen. Einde fietspad L-af en 
eerste weg R-af (Hollands Diep). Eerste weg L-af (Spurkstraat) 
en einde Spurkstraat R-af. Einde Velderseweg L-af en na ca. 30 
meter R-af verkeersweg oversteken en R-door (Vrilkhovenseweg). 
LET OP: Iets verder op R-af het graspad volgen, einde graspad 
L-af en einde weg (Prangen) R-af. Op splitsing L-aanhouden en 
door de fietstunnel gaan. Na de tunnel einde pad R-af naar 
Liempde wandelen. Einde Hogenbergseweg R-af (Oude Dijk) en 
einde Oude Dijk R-af terug wandelen naar Bezoekerscentrum 
D’n Liempdsen Herd.

Hopelijk heb je genoten van de wandeling. We hebben verschillende 
mooie wandelingen beschikbaar, dus kom gerust nog eens terug!

(B) De Prangen is een laaggelegen en nat 
gebied dat grenst aan buurtschap Vrilkhoven. 
Weiland, omzoomd door populieren of knot-
wilgen en kleine bosjes wisselen elkaar af.

(A) De Vrilkhovense Akker is een dekzand-
rug, waarop door eeuwenlange bemesting 
een dikke humusrijke bodem gevormd is. 
Boeren reden de mest uit de potstal die 
vermengd was met bosstrooisel en plaggen 
uit over het land en hoogden zo, beetje bij 
beetje, de bodem op.

(C) De Kuppenbunders behoort tot het randgebied van Velder, maar is daarvan afgesloten door de 
aanleg van de spoorlijn Den Bosch – Eindhoven. Het is een kleinschalig gebied met een afwisseling 
van bos en grasland.

(F) Een aantal van de negen dreven. Het Veldersch Bos diende voorheen als jachtgebied van 
de Heer van Boxtel. Om een goed zicht te hebben op de (drijf)jacht, werden vanaf een centraal 
punt negen lanen aangelegd.

(G) Huize Velder: In 1851 koopt Jan 
Francis van Boeckel het Veldersch Bos 
met een oppervlakte van 153 ha. Na zijn 
dood in 1870 laat zijn weduwe Huize 
Velder bouwen, waar zij in 1880 komt te 
wonen. Vanaf 1970 wordt het gebouw 
verhuurd.

Wandeling: 
Bolakkers en Landgoederen
Afstand: 14,5 km

Verklaringen van de tekens:
L-af = Linksaf
R-af = Rechtsaf
R-door = Rechtdoor
Hnr: = Huisnummer
Lpnr: = Lantaarnpaalnummer
Stegelke = Draaipoortje
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(D) Brabants Landschap heeft in 2017 edelherten 
uitgezet in De Scheeken. De Pailjaart onder Best 
is hier een onderdeel van. Op de spottersplek 
parallel aan de spoorlijn heb je kans ze aan 
te treffen.
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(E) In 1303 schonk Hertog Jan II van Brabant 
Heerenbeek aan de Abdij van ’t Park in 
Leuven. Het huidige landhuis is in 1864 
gebouwd door Jan Philip de Girard de Mielet 
van Coehoorn. Achter het landhuis bevindt 
zich een originele Vlaamse Schuur uit 1628. 
Landgoed Heerenbeek is inmiddels in bezit  
van Stichting Het Noordbrabants Landschap.
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