
Toponiemenbank
Lyemderwaut

Lengte: ca. 8 km

Ben je nieuwsgierig geworden naar de 
Landschapscanon van Het Groene Woud? 
Kijk dan op www.landschapscanonhetgroe-
newoud.com. Het boek met als titel ‘Het 
Groene Woud. De ontwikkeling van land-
schap, natuur en bewoning.’ is te bestellen 
via www.picturespublishers.nl. 

Historische wandeling
Liempde

Lyemderwaut
“De oude veld- of gehuchtnamen 
met ‘hout’ en ‘woud’ voeren terug 
naar een oude landschappelijke 
situatie. Liempde staat bekend 
als een uitgesproken houtdorp 
met uitgestrekte en dichte eiken- 
en haagbeukbossen. Tussen de 
tiende en twaalfde eeuw vond op 
grote schaal ontbossing plaats, 
onder meer ten behoeve van de 
uitbreiding van landbouwgron-
den. De houtteelt en klompen-
industrie bleef eeuwenlang een 
bron van inkomsten.”

Toponiemenbanken
Deze route behoort tot een serie fiets- en wandelroutes 
die langs één of meerdere toponiemenbanken in Het 
Groene Woud komen. Op al deze zitbankjes staat een 
toponiem die hoort bij het gebied waar het bankje 
staat. Een toponiem is een plaatsaanduiding of veld-
naam die vroeger werd gebruikt. Bij de banken staat 
ook een informatiebordje met historische wetenswaar-
digheden over de locatie waar je op dat moment bent. 
Hierdoor kom je meer te weten over de geschiedenis 
van Het Groene Woud. Het is een prachtige wandeling 
en een historische ontdekkingstocht. In totaal staan 
er, verspreid over Het Groene Woud, zevenendertig 
toponiemenbanken. De banken zijn in 2012 en 2014 
geplaatst door de Stichting Brabantse Bronnen.

Landschapscanon van Het Groene Woud
De plaatsing van de toponiemenbanken maakt deel 
uit van het project Landschapscanon van Het Groene 
Woud. De canon is in juni 2015 gepresenteerd door 
de Stichting Brabantse Bronnen in de vorm van een 
website en een boek. Ze geven inzicht in de historische 
landschapsontwikkeling van Het Groene Woud, vanaf 
de prehistorie tot heden, en vertellen een regionaal 
verhaal over de landelijke gemeenten in het gebied. Als 
uitwerking op de landschapscanon zijn ook enkele erf-
goedprojecten uitgevoerd. Projecten die de geschiedenis 
van het gebied zichtbaar maken en de kwaliteit van het 
landschap versterken. Het plaatsen van de zevenender-
tig toponiemenbanken is hier een voorbeeld van.

Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie 
Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud. Kijk voor alle wan-
del- en fietsroutes van deze serie op www.hetgroenewoud.com.

...in Het Groene Woud



Loop vanuit het café R-door over het pleintje en steek 
de Dorpsstraat over. Daar staat het paaltje van Wknp:77 
(bij cafetaria De Vuurput). 

Loop richting Wknp:78. Je gaat dus R-door richting het 
Concordiapark. Loop nu schuin naar links de Oude post-
baan in. Negeer de zijwegen en loop alsmaar R-door. 
LET OP: bij de derde splitsing bij Lpnr:8 ga je R-af. 
Sla vervolgens aan het eind van de weg L-af. Steek na 
ca.10 meter de weg over en sla R-af (Hofstad). Loop 
aan het einde van Hofstad R-door en sla na Hnr:7 L-af 
de Essenstraat in. Sla daarna aan het eind van de weg 
R-af. Volg nu weer de gele pijlen richting Wknp: 82. Ga 
de tweede splitsing R-af (Dazingstraat - gele pijl) en sla 
daarna op de kruising bij Wknp:82 L-af (zandpad) rich-
ting Wknp:1 (Smalvelderstraat). Negeer alle zijwegen en 
blijf de gele pijlen volgen. 
 
Sla aan het eind van de Smalvelderstraat bij Wknp:1 
L-af richting Wknp:83. Blijf bij Wknp:83 de weg R-door 
volgen richting Wknp 84. 

LET OP: sla aan het eind van de weg R-af (dus vanaf hier niet meer de 
gele pijlen volgen). In de bocht met Lpnr:25 staat de toponiemenbank 
met de naam ‘Lyemderwaut’.  Loop na dit bankje verder R-door. Steek 
aan het einde van de Hamsestraat de weg over en volg het smalle pad 
langs de dwarsbalk. Het pad komt uit bij een weiland. Stap over de 
dwarsbalkjes en ga links over het weiland tussen twee palen door. Sla 
vervolgens voorbij de waterloop R-af en loop  bij de balkjes het weiland 
weer uit. Ga nu meteen L-af het graspad in en aan het eind van dit pad 
weer L-af. Negeer alle zijwegen en wandel alsmaar R-door. Na enige tijd 
komen we op een kruising van zandpaden. Je zit hier weer op het wan-
delroutenetwerk (bij Wknp:84). Vanaf hier volg je weer de gele pijlen. 

Loop richting Wknp:85 en ga R-door de Vleesbroekstraat in. Ga nu 
alsmaar R-door (volg de gele pijlen en negeer alle zijwegen) tot aan de 
brede asfaltweg. Sla hier L-af. Steek na ca. 10 meter de weg over en sla 
R-af de Bundersdijk in. Sla vervolgens bij Wknp:85 L-af de Wessendijk 
in. LET OP: op de splitsing met het graspad moet je de gele pijl negeren. 
Sla dus niet L-af, maar blijf gewoon R-door het pad volgen. 
Ga aan het einde van de Wessendijk R-af de asfaltweg op en sla daarna

Verklaring van de tekens:
R-af = Rechtsaf    L-af = Linksaf    R-door = Rechtdoor  Hnr = Huisnummer
Wknp = Wandelknooppunt    Lpnr = Lantaarnpaalnummer

de eerste zandweg L-af (Akkerweg). Hier heb je een 
mooi uitzicht op Liempde met de kerktoren. Loop 
daarna weer verder en sla op de splitsing L-af. Sla 
vervolgens aan het eind van dit graspad weer L-af 
en loop de zandweg in (volg nu weer de gele pijlen). 
Vervolgens op de splitsing R-aanhouden en aan het 
eind van de weg (Koestraat) R-af gaan. Je komt nu bij 
Wknp:78. Loop vanuit hier weer terug naar Wknp:77. 
Om hier te komen moet je dus in de bocht R-aanhou-
den en vervolgens alsmaar R-door blijven lopen (en de 
zijwegen negeren). Bij Wknp: 77 ben je aan het einde 
van de wandeling.

Start bij Café Het Wapen van Liempde, 
Raadhuisplein 4 in Liempde
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling bestaat uit vele mooie zand- en graspaden en 
dus zijn stevige (hoge) wandelschoenen aan te raden. Er staan 
voldoende banken langs de route en aan het begin en einde is 
er een horecagelegenheid. 

Colofon: 
Opdrachtgever: Stichting Brabantse Bronnen  | Route en foto’s: Albert Bressers 
Coördinatie en teksten: Van ’t Laar Hof | Vormgeving: Van Nunen Design


