
Wandelroute
Lengte: 14 km – 9,5 km verkorte route

Wandeling 
Van Hertogin 
naar Ridder 
inclusief verkorter

…in Het Groene Woud

In 1391 schonk Hertogin Johanna van Brabant het dorp Liempde als 
een hoge Heerlijkheid aan Ridder Willem van de Meerheim van Boxtel.

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

Liem
pde

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 staande, ga je L-af, negeer alle 
zijwegen en wandel richting de kerk. Voorbij de kerk in de bocht bij 
Hnr:27 L-af de Cattestraat in. Op splitsing R-af met rechts naast je 
de klompenmakerij (A) en einde van het wegje L-af gaan. Einde weg 
R-af, stukje langs de Boxtelseweg. Sla nu het eerste straatje R-af 
(De Bocht). Pad gaat over in een half verhard grindpad. Einde pad 
R-af. Bij bord bebouwde kom Liempde volg het pad langs het weiland 
achter de bomen door en volg de gele palen en gele aanduidingen. 
Einde pad de verharde weg oversteken en het zand-/graspad R-door 
volgen. Met rechts van je rivier de Dommel loop je R-door langs het 
viswater en einde viswater L-aanhouden en door het stegelke gaan. 
Steek de wei R-door over en loop langs de afrastering Rechts in de 
richting van het volgende stegelke. Vervolg het pad R-door en ga 
bij het talud omhoog naar het Duits lijntje.

Voor de verkorte route
We gaan op de splitsing niet R-door, maar L-af en volgen het graspad. 
Einde pad R-af over de verharde weg, wandel hier aan de Linkerkant 
van de weg. Neem de eerste weg L-af (Goorestraat). Einde weg (LET 
OP: Drukke verkeersweg) oversteken en R-door naar de verkeerslichten 
wandelen. Bij groen licht hier R-door oversteken en de wandeling 
hervatten bij punt 6.

3. Vlak voor het einde van het asfaltpad L-af het vlonderpad (C) opgaan. 
Volg dit fraaie pad tot over de brug van de Dommel en ga dan L-af over 
het fietspad met de Dommel links van je. Negeer nu alle zijwegen. Het 
fietspad gaat na geruime tijd over in een voetpad, blijf ook hier het pad 
langs de Dommel (D) volgen. Nabij de brug over de Dommel buigt het 
pad naar Rechts. Loop nu ook alsmaar R-door tot aan de rotonde en ga 
hier L-af (richting het centrum). Steek de weg over en ga R-af (Fellen-
oord). Blijf deze weg volgen. Ga op het einde van de weg R-af en vervol-
gens meteen weer L-af, met rechts van je het gebouw van Bocstelstede. 
Voorbij de gemeentevijver L-af gaan (Mgr. Bekkersstraat) en voorbij de 
vijver weer L-af het straatje in. Einde straatje bij grote kei en zitbank 
R-af het smalle paadje door de boomgaard volgen. Op splitsing L-af 
richting het woonhuis (VVV) en terras. Einde terras Rechts lopen naar 
de markt (hier zijn volop pauzemogelijkheden).

4. Ga op de markt meteen L-af voorlangs het gemeentehuis en voorbij het 
gemeentehuis R-af. Je loopt nu aan de andere kant van de markt. Einde 
markt L-af (Kruisstraat). Op kruising R-door wandelen (Burgakker). 
Op splitsing L-aanhouden (Burg-
akker). Voorbij Hnr:19 R-af door 
het poortje en over het brugje 
van de Dommel wandelen. Volg 
het pad R-door. Bij het stalen 
monument R-door blijven gaan 
en ook bij ijzeren hekje (Kerkhof) 
R-door. Op verharde pad R-af en 
Rechts naar kasteel Stapelen (E)

lopen naar de ophaalbrug en ingang (bij de ingang is het erg leuk 
om even een rondje over de binnenplaats van het kasteel te wande-
len). Loop nu verder langs het kasteel met de slotgracht Links van 
je. Op kruising L-af tussen de dikke, fraaie, mooie bomen door. Iets 
verderop komen we weer langs de slotgracht met fraai uitzicht op 
het kasteel. Einde pad R-af en loop nu het kasteelpark uit.

5. Einde pad L-af de asfaltweg opgaan. Na circa 500 meter voorbij 
de gebouwen en een horecazaak L-af het gras-/zandpad ingaan 
(in de zomer kunnen het gras en de brandnetels hier erg hoog 
zijn). Pad gaat over in een graspad. De ruime bocht volgen langs 
de afrastering (zie witte pijl op oranje bordje) en op de eerste 
splitsing L-af. Het graspad volgen, op Y-splitsing het graspad met 
dwarsbalk negeren en over de sloot gaan. R-af het pad vervolgen 
met rechts van je de sloot en links een boomplantage. Einde pad 
rechts/links de bocht volgen, richting schuur met wit huis. Einde 
pad op asfaltweg R-af en einde weg (Kleinderliempde) R-af. Via 
de verkeerslichten de weg R-door oversteken (hier komt de korte 
route er weer bij).

6. Na de stoplichten R-door en het fietspad volgen. Neem nu 
de eerste weg L-af ( Dorelijersweg). Einde weg de (LET OP!) 
drukkere weg oversteken en R-door blijven wandelen richting 
minicamping ‘Den Oorsprong’. In bocht bij Lpnr: L-aanhouden, 
gewoon over de draad stappen of langs het paaltje lopen. Einde 
van het graspad via een smal stukje tussen de bomen door R-af 
de brede zandweg volgen. Dit pad gaat na een bocht over in een 
asfaltweg. Loop nu op het einde van het pad, voorbij de huizen, 
richting de fietstunnel. Wandel onder de A2 door en ga meteen na 
de fietstunnel R-af het graspad op. Einde van het graspaadje L-af 
Brukelsestraat volgen. Neem nu de eerste zandweg L-af, einde 
van dit zogenaamde Vrilkhovensekerkpad R-af. (F) Ga de tweede 
straat L-af (Populierenlaan). Op kruising R-door en volgende 
kruising ook R-door de Populierenlaan blijven volgen. Einde 
Populierenlaan R-af en deze weg helemaal uitwandelen. Aan het 
einde van de Oude Dijk R-aanhouden terug 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 spoortunnel van het Duits lijntje onder 
de Rijksweg A2 wordt sinds jaar en dag ge-
bruikt door graffitikunstenaars. Eén maal per 
jaar vindt er een heus graffiti-festival plaats, 
waarbij tientallen spuitbuskunstenaars 
hun creatie aanbrengen op de metershoge 
wanden.

(A) In 1890 had Liempde nog 39 klompen-
makerijen die aan 232 mensen werk 
boden. Het waren meestal kleine 
bedrijfjes die handmatig populieren- en 
wilgenhout verwerkten tot klompen. Vaak 
gecombineerd met een kleine boerderij 
met een paar koeien, kippen en varkens. 
Klompenmakerij Traa aan de Kapelstraat 9 
is momenteel nog als enige in bedrijf.

(C) Vlonderpad, aangelegd door een drassig 
gebied grenzend aan de Dommel. De oevers 
van de Dommel zijn hier ingericht als een 
ecologische verbindingszone, waar een 
uitwisseling plaats vindt van planten en 
dieren tussen verschillende natuurgebieden.

(E) Kasteel Stapelen was van oudsher het 
verblijf van de Heren van Boxtel. Het bleef 
in hun bezit tot circa 1800. In 1857 kwam 
het kasteel in bezit van de familie Mahie. In 
1915 vestigden de paters Assumptionisten 
zich op kasteel Stapelen. In 2018 hebben 
zij het kasteel en het omliggende park 
verkocht.

(F) Rozenhofstraat 24: het zeventiende-
eeuwse pand is oorspronkelijk een 
rechte boerderij die naar achteren 
uitgebouwd is. Het lagere linker gedeelte 
is later bijgebouwd als tweede woning. 
De twee woningen hadden ieder hun 
eigen kelder. Dit is te zien aan de twee 
kelderraampjes. Op het erf staat nog de 
originele waterput met putmik.

(D) De Dommel stroomt langs Boxtel-Oost. 
De Dommel is hier uitgebaggerd en verdiept 
om weer meer water door Boxtel te laten 
stromen. De schone bodem en de herstelde 
beekdynamiek dragen bij aan een beter 
leefklimaat voor flora en fauna.

2. Hier gaan we L-af (dus niet de spoorbrug overgaan). Voorbij de poel 
aan de Rechterkant (LET OP!) bij taludtrapje R-af pad ingaan. Blijf dit 
pad langs de plas volgen tot het stegelke. Ga na het stegelke R-door 
meteen naar de oeverkant van de plas en ga dan Rechts de wei over 
met links van je het viswater. Ga aan het einde van het viswater L-af 
over een duikertje. Blijf nu het pad volgen langs de oeverkant, het pad 
komt tussen 2 poelen door, hier L-aanhouden langs het grote viswater. 
Volg het pad tot het stegelke bij de dikke wilg. Ga na het stegelke R-af 
en aan het einde van dit pad L-af over het fietspad. Bij de spoorlijn (B) 
(Duits lijntje) R-af onder het viaduct door. Na het viaduct weer R-af en 
op splitsing R-door, volg nu dit pad langs de A2.

Wandeling: Van Hertogin naar Ridder
Afstand: 14 km - 9,5 km verkorte route

Verklaringen van de tekens:
L-af = Linksaf
R-af = Rechtsaf
R-door = Rechtdoor
Hnr: = Huisnummer
Lpnr: = Lantaarnpaalnummer
Stegelke = Draaipoortje
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