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Bijdrage aan het landschap
Met het boeken en beleven van een Liempds arrangement 
draagt u bij aan de versterking van het landschap rondom 
Liempde. Per boeking wordt er een bijdrage gestort in een 

landschapsfonds. Dit geld wordt in samenwerking met 
Natuurwerkgroep Liempde gebruikt om de omgeving van 

Liempde nog mooier te maken.

De Liempdse routes zijn ontwikkeld door SPPiLL 
(Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde)

in nauwe samenwerking met 
heemkundestichting Kèk Liemt.

Met dank aan de financiële bijdragen van Citymanagement Boxtel, SPPiLL,
Reconstructiecommissie Streekraad Het Groene Woud en De Meierij

en Provincie Noord-Brabant.

 

Liempde, Gastvrij Hart van Het Groene Woud

Kerkenpaden door Liempde

Een kerkenpad is letterlijk een pad dat naar 
de kerk leidt. Het katholieke zuiden begeeft 
zich vroeger veelal lopend ter kerke. Weer en 
wind worden getrotseerd om de Eredienst bij 
te wonen. Wanneer er geen gewone weg tus-
sen een woonplek en de kerk lag, nam men 
een kerkenpad. In Liempde lag vroeger ruim 
2,5 kilometer aan kerkenpaden: 1.800 meter  
aan de Vrillikhovensche Akkerweg, 250 me-
ter Kerkpad door Smalder en 500 meter aan 
de Kerkakkers. Het zijn onverharde paden 
die in strakke lijn richting kerktoren lopen 
en nog altijd de gang van onze voorouders 
ademen. De huidige Liempdse straatnamen 
‘Oude Kerkpad’, ‘Kapelstraat’ en ‘Kerkak-
kers’ verwijzen als stille getuigen naar de 
kerkenpaden van weleer. 

Startpunt: Kruising Oude Rijksweg-Vrilkhovenseweg
nabij wandelknooppunt 74.

1. Vrilkhoven   
De Vrillikhovensche Akkerweg doorkruist 
het gehucht Vrilkhoven. De weg loopt 
vanaf landgoed Velder via de Prangen 
dwars door de Vrilkhovense Akkers en 
vervolgens via de Rosenhofstraat, de Euro-
palaan, de Akkerstraat, het Oude Kerkpad 
en de Kapelstraat naar de Dorpsstraat en 
het Toose Plein, waar tot een grote brand 
in 1864 de Liempdse schuurkerk stond. 
Documenten uit 1803 schrijven al over de 
Vrillikhovensche Akkerweg als het pad dat 
het gehucht Vrilkhoven met de schuurkerk 
verbindt. De toenmalige municipaliteit 
(het gemeentebestuur) van Liempde wil in 
dat jaar een besluit uitvaardigen: 
‘…op eene boete van drie gulden verboden 
is het gebruik van een gedeelte van een 
weg of kerkpad van de Hoek Vrillikhoven 
tot in Dorp van Liempde bij de Roomsche 
kerk.’ Het besluit leidt destijds tot felle 
protesten bij de bewoners van Vrilkhoven.
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Wandelroute Kerkenpad  6,3 km
2. Straatnamen   

In het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw worden in 
Liempde nieuwe straatnamen ingevoerd ter aanduiding van de 
nieuwe, doorgaande route richting dorp, zoals Vrilkhovenseweg, 
Hogenbergseweg en Nieuwe Erven. Pas in 1960 wordt het gebied 
ten westen van de huidige Rosenhofstraat weer als Vrilkhovense 
Kerkpad in het Liempdse straatnamenregister opgenomen. Vandaag 
de dag duidt een modern staatnaambord aan de Rosenhofstraat de 
oorspronkelijke weg en daarmee het kerkpad aan.

3. Kerkpad door Smalder   
Het Kerkpad door Smalder werd vroeger gebruikt door de inwoners 
van het gehucht Kasteren. Een ‘voetveer’ (pontje) helpt hen de 
Dommel oversteken en brengt hen naar de Liempdse parochiekerk, 
die zich tot de Vrede van Munster in 1648 op de hoek van de huidige 
Kerkakkers/Pastoor Dobbeleijnstraat bevindt. Deze kerk wordt in 
1827 gesloopt, nadat de Liempdse parochianen met toestemming 
van de Franse troepen al sinds 1672 te kerk gaan in de Liempdse 
schuurkerk, centraler gelegen in het dorp, dichtbij het huidige 
Toose Plein. Het Kerkpad door Smalder loopt dan via de Smalderse-
straat richting de schuurkerk, die in 1864 afbrandt.

4. Oude Sint-Janskapel   
De vroegste berichten over een kapel aan de oevers van de Dom-
mel, gewijd aan Sint Jan, dateren uit 1440. In dat jaar schenkt de 
clericus Jan van Geffen bij testament een legaat aan de kapel. Op 
28 april 1603 wordt de kapel, na lang aandringen door de Liempdse 
parochianen, door Bisschop Masius van ’s-Hertogenbosch verheven 
tot parochiekerk van de zelfstandige parochie Liempde. In 2003, 
bij het vierhonderdjarig bestaan van de Liempdse parochie Sint 
Jans Onthoofding, wordt de plek door bisschop Hurkmans opnieuw 
ingezegend als stilteplek. De contouren van de oude Sint-Janskapel 
zijn weer in het huidige maaiveld opgenomen. De historie van dit 
archeologisch monument wordt ter plaatse op informatieborden 
verteld. In het uitwerkingsplan van de plek, gemaakt door land-
schapsarchitecte Ada Wille, wordt een directe relatie gelegd tussen 
het voormalig kerkterrein, het esdek (kunstmatig aangebrachte 
landbouwgrond van potstalmest, afval en heideplaggen) van de 
Kerkakkers en het beekdal van de Dommel. Twee oude beuken op 
de huidige omzoomde plek herinneren nog aan de haag die in 1907 
werd geplant om de in 1860 gesloten gedenkplaats af te scheiden 
van de omgeving. 

Behorende bij het wandelroutenetwerk.X


