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                    Lengte: 7,9 km

Wandeling 
Ooievaars en 
Groot Duijfhuis

…in Het Groene Woud

Het Groot Duijfhuis, met zijn eeuwenoude Vlaamse Schuur en de 
Duiventoren, heeft sinds een aantal jaren buren. Twee ooievaars zijn 

neergestreken in De Maai en brengen hier jaarlijks jongen voort.

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. (A) Voorbij de kerk in de ruime bocht Rechts 
aanhouden. Links van het Tooseplein blijven lopen en einde weg bij het 
beeldje van de klompenmaker de weg schuin oversteken en het smalle 
pad genaamd Kerkpad door Smalder ingaan. Aan het einde van het 
Kerkepad L-af gaan, weg gaat over in een zand-/grindweg. Einde pad 
R-af, bij bord bebouwde kom Liempde volg het pad achter de bomen 
door en volg de gele palen en gele aanduidingen langs het weiland.
 

2. Einde pad de verharde weg oversteken en het zand-/graspad R-door 
volgen, met rechts van je rivier de Dommel. Loop R-door langs het 
viswater en einde viswater Links 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. Bij de kruising R-door blijven lopen 
langs het Duits lijntje en langs het voormalige station van Liempde. (B) 
Loop nu alsmaar R-door tot aan Café ‘t Groene Woud, een mooi pauze-
punt op ongeveer de helft van de wandeling. (C) 

3. Volg vanaf hier weer de gele markeringspunten. Na de pauze weg 
R-door volgen (Slophoosweg). LET OP: Eerste zand-/graspad R-af gaan 
(De Maai). Bij dwarsbalk R-door blijven wandelen, het pad gaat over in een 
klinkerweg (LET OP: Kan na regenval en bij vochtig weer erg glad zijn). 
Einde pad R-af en deze asfaltweg volgen tot Hnr:4 (bij de ooievaarsnesten). 
(D) Ga hier L-af (Hoevendreef). (E) In de eerste bocht bij het Groot Duijfhuis 
R-af het graspaadje ingaan. Loop door de twee poortjes met bordje 

Dommeluitzicht en volg het graspad tot aan het overzichtsbordje en 
het bankje. Leuk om hier even te gaan zitten en te genieten.

4. Loop hetzelfde paadje weer terug en vergeet niet de poortjes 
te sluiten. Vervolg de weg R-door langs de Duiventoren en de 
oude Vlaamse schuur. Na Hnr:8 gaat de weg over in een zand-/
graspad en neem even hierna het eerste pad R-af richting het 
Sint-Janspontje. (F) Steek de Dommel over met behulp van het 
pontje en vervolg het paadje R-door. Het pad verbreedt en einde 
pad (Dommelsteegje) L-af gaan. (G) Einde Smaldersestraat R-af 
wandelen en meteen weer de eerste straat L-af gaan (Keefheuvel). 
LET OP: Na Hnr:5 R-af (‘t Broekegangske) ingaan. Einde 
Broekegangske L-af en loop nu alsmaar R-door 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) Het station van Liempde werd in 1889 
geopend. Het huidige stationsgebouw werd 
in 1903 opgeleverd en in 1936 gesloten. 
Het is in 2009 teruggebracht in de oude staat 
en heeft nu een woonfunctie. De spoorlijn is 
in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-
Duitse Spoorwegmaatschappij. Na het 
faillissement van de NBDS werd het Duits 
lijntje door de NS uitgebaat. In 1950 werd de 
lijn voor personenvervoer gesloten, in 2004 
voor goederenvervoer.

(A) De Liempdse kerk, van de parochie Sint 
Jans Onthoofding, is in 1867 in neogotische stijl 
gebouwd naar een ontwerp van H.J. van Tulder. 
De toren is voltooid in 1899.

(C) Café ‘t Groene Woud. In dit café, in de 
omgeving ook bekend als ‘Sien Peijn’, werd 
door een werkgroep van de provincie de 
naam van de regio Het Groene Woud bedacht.

(F) Via het Sint-Janspontje kun je te voet of met 
de fiets de Dommel oversteken naar Kasteren.
Op 28 juni 2008 werd het Sint-Janspontje - 
genoemd naar de vroegere Sint-Janskapel 
- feestelijk in gebruik genomen. Het kreeg als 
motto mee: ‘Zin van mijn bestaan is heen en 
weer te gaan’.

(G) De vroegste gegevens over Hoeve 
Wedehamer dateren uit het jaar 1365, 
waarmee de boerderij tot de oudste 
locaties van Liempde behoort. Het was 
destijds een leengoed van het kasteel 
Oud Herlaer in Sint-Michielsgestel. 
Hier werden jaarlijks de gegevens 
van pachters en de afdracht van pacht-
goederen in cijnsboeken genoteerd.

Wandeling: 
Ooievaars en Groot Duijfhuis
Afstand: 7,9 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) Een aantal jaren geleden is aan De Maai 
een ooievaarspaar neergestreken. Zij blijven 
in de winter hier, hun jongen trekken weg 
naar Afrika.

(E) Het Groot Duijfhuis stond in de veertiende eeuw bekend als de hoeve Ten Acker. In 1450 kwam 
deze in bezit van kanunnik Ludolf van de Water. Hij schonk deze in 1471 aan de kartuizers. Na 
afloop van de Tachtigjarige Oorlog verkochten de kartuizers hun bezit in 1659 aan Pieter Lus. 
De Herenkamer van het Groot Duijfhuis werd vroeger gebruikt als verblijfsruimte voor de 
eigenaar; de boerderij werd verpacht. Bij het Groot Duijfhuis staat de oudste Vlaamse schuur 
van Nederland. Het Groot Duijfhuis is momenteel in bezit van Stichting Het Noordbrabants 
Landschap. Het oude stalgedeelte is omgebouwd tot ontvangstruimte.

G

F

E


