
Wandelroute
                    Lengte: 13,8 km

Wandeling 
Door Broek 
en Bos

…in Het Groene Woud

Hout was goud in vroeger tijden! De opbrengst van bomen en hak-
hout vormde een welkome aanvulling op het karige inkomen van de 

Liempdse boeren.

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 rug naar D’n Liempdsen Herd staande R-door de weg 
oversteken en R-door langs de haag lopen naar straatnaambordje 
Den Achterhof. Tegenover Hnr:1 R-af verhard pad tussen 2 haagjes 
door. Einde pad L-af, zand-/graspad volgen. Op T-splitsing R-af en 
in de bocht L-aanhouden. (A) Eerstvolgende schuine splitsing L-af, 
negeer zijweg rechts en zijweg links met wat schuurtjes. Loop hier 
nog iets verder R-door langs het hekwerk. Ga op de volgende split-
sing tegenover de ijzeren poort R-af en bij volgende splitsing L-af 
richting stal. Einde Akkerweg R-af asfaltweg volgen en 1e splitsing 
L-af (Wessendijk) ingaan. Deze gaat over in een zand-/graspad. 

2. Einde Wessendijk L-af zand-/graspad volgen. (B) Op volgende splitsing, 
einde Bunderdijk, R-af en pad richting het bos volgen. (C) Blijf dit fraaie 
bospad volgen tot aan een stegelke. Ga hier doorheen en blijf het pad 
R-door volgen. (D) Op splitsing tussen 2 dikke (populieren-)bomen L-af 
langs de wei. Einde wei bij dikke boom R-af. In volgende bocht L-aan-
houden en bij stegelke R-door. Einde weg R-af het grindpad volgen, 
einde pad (Sort). Verharde weg voorzichtig oversteken en R-door de 
Donderdonksedijk inwandelen. Na circa 100 meter 1e smalle bospad 
R-af door het klaphekje. Op Y-splitsing L-af door ondiepe greppel. Op 
kruising van bospaden R-door oversteken.

3. Op bredere zandweg R-af over het wildrooster en alsmaar R-door 
lopen tot je een afslag ziet aan de L-kant met dwarsbalk en bordje 
Scheeken en geel pijltje met NR:46 erop. Ga hier L-af. Na geruime tijd 
door klaphekje en pad R-door vervolgen. Volg dit soms erg onduidelijke 
pad gewoon R-door tot volgend klaphekje. Loop hier nog zo’n 10 meter 
R-door en ga op de brede zandweg R-af (Wknp46). Net voor de as-

faltweg bordje ‘Paal de driesteen’ hier R-af. (E) De asfaltweg 
blijven volgen, pad gaat over in betonblokken, hier pad R-door 
blijven volgen. Einde pad R-af en dit fietspad blijven volgen.

4. Op splitsing met bankje L-af, negeer zijwegen en aan het einde 
van het fietspad voorzichtig de drukkere verkeersweg oversteken. 
De weg R-door vervolgen (Kanterseveldenweg). Eerste zandweg 
R-af (Achterste Broekweg), daarna R-af de Ginnekedijk (Bestse 
schrijfwijze) in voor zand-/graspad. Ga over het wildrooster en 
loop nu het edelhertengebied in. (F) Volg dit pad gewoon R-door 
tot het einde van de Ginnenkendijk (Liempdse schrijfwijze). Ga hier 
L-af en neem het eerste zandpad R-af (Smalveldersestraat). (G) 
Ga na het bos over het wildrooster en verlaat weer het edelherten-
gebied. Volg nu dit zand-/graspad tot aan de Groote Waterloop. 
Ga bij de waterloop R-af over het graspad net VOOR de brug van 
de waterloop.

5. Volg dit graspad tot het op de asfaltweg uitkomt, ga nu L-af (voor 
een eventuele pauze kun je even naar rechts lopen naar het Gouden 
Woud, kijk op hun website voor de openingstijden). Voorbij bord be-
bouwde kom Liempde R-aanhouden en na Hnr:8 L-af Essenstraat 
in. Einde Essenstraat L-af en einde weg R-af over asfaltweg. Loop 
nu alsmaar R-door en negeer alle zijwegen. Je ziet aan de L-kant 
vanzelf Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd weer verschijnen.

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

(B) De Bunderdijk vormt de begrenzing van 
de Gerritshoeve en is over de hele lengte 
aangeplant met populieren.

(A) De Hezelaarse Akker was vroeger 
opgedeeld in kleine akkertjes waar de boeren 
uit het dorp hun gewassen verbouwden. Nu is 
het een grootschalig maislandschap afgewisseld 
met enkele graanakkers en kleinere weilanden.

(C) Het Bos van De Sort is een restant van een eeuwenoud leembos. Rechts van de weg is nog de 
voorpootstrook te herkennen. De eigenaar van het bos mocht van de Hertog van Brabant over een 
breedte van 12 meter bomen en hakhout planten op grond van de gemeijnt (gemeenschappelijke 
grond). Links ligt de grond van de voormalige Gerritshoeve.

(F) Het gebied van De Scheeken is 
grotendeels eigendom van Brabants 
Landschap. In 2017 zijn hier 13 edelherten 
uitgezet. Binnen het afgerasterde gebied 
grazen ook runderen, zoals hier aan de 
Ginnenkendijk.

(G) Het landschap van De Scheeken 
is - ook na de ruilverkaveling van de 
jaren vijftig - kleinschalig gebleven. 
Weilanden met populieren en bospercelen 
wisselen elkaar af. De foto is genomen 
vanaf de Smalveldersestraat.

Wandeling: Door Broek en Bos
Afstand: 13,8 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) Populierenbossen met hakhout als 
onderbegroeiing komen veel voor, zoals hier 
op de overgang van De Scheeken naar De Sort. 
Populieren dienden als klompenhout en als 
hakhout voor het stoken van kachels en 
bakovens.

(E) De Hertog van Brabant gaf in de 
veertiende eeuw woeste gronden in gebruik 
als gemeenschappelijke grond (gemeijnt) 
voor de bewoners van Oirschot (nu gemeen-
te Best), Liempde (nu gemeente Boxtel) en 
Sint-Oedenrode (nu gemeente Meierijstad). 
Een grenspaal markeerde de scheiding 
tussen deze gebieden. In 2010 is deze 
grenspaal herplaatst.
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