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Wandelroute Historisch centrum van Liempde  5,5 km

Heeft u genoten
van uw wandeling?
Boek ook eens een

Liempds arrangement!

www.vvvliempde.nl
of

06-45661022

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.

Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud

Route: Centrum 5,5 km 

1. De kerk en het kerkhof   
Na een grote brand wordt in 1864 begonnen met de bouw van de Sint Jans Ont-
hoofdingskerk, een eenvoudige pseudobasiliek van de Tilburgse architect Hendrik 
van Tulder. 
Bijzonder aan de begraafplaats zijn de beukenhaag met het ‘zustersboogje’ en 
het gietijzeren toegangshek uit 1860. De grafmonumenten van de familie Mahie, 
de heren van Boxtel en Liempde en de familie Van Boeckel hebben een status als 
rijksmonument.

2. Toose Plein en schuurkerk  
In 1648 wordt de katholieke godsdienst verboden. De katholieken hebben dan 
geen kerk meer. In 1672 wordt aan het Kerkeind (nu Dorpsstraat/Toose Plein) een 
schuur ingericht als kerk. Het Toose Plein is vernoemd naar de oude pastoorsmeid 
Toos Egelmeers. 

3.Keefheuvel 
    Op 18 oktober 1838 geeft de gemeente Liempde opdracht om aan de Keefheuvel
    een school (nr 16 en 18) en onderwijzerswoning (nr 20) te bouwen voor 2853
    gulden en zeveneneenhalve cent.

4. Raadhuisplein
    Het oude raadhuis dateert uit 1787. Het is een ontwerp van de Boxtelse architect
    Hendrik Verhees. Om te kunnen vergaderen wordt er tot dan toe een ‘raetcamer’ in
    herberg Het Wapen van Liempde gehuurd.
    Huisnummers 6, 7 en 8.  In 1898 wordt de zuivelfabriek gebouwd. Rechts naast de
    zuivelfabriek, die inmiddels afgebroken is, ligt de voormalige directeurswoning
    (huisnummer 8). Het voorste gedeelte van café Het Wapen van Liempde
    (nummer 4) dateert uit het tweede kwart van de negentiende eeuw. Het 
    aangrenzende pannenkoekrestaurant ‘t Struifhuis is nog ouder. 
    De langgevelboerderij op nummer 3 is gebouwd rond 1850. Lange tijd woont daar
    boer en kruidendokter Janus van Abeelen. Hij ‘geneest’ de dorpsbevolking met
    ‘zalfjes en mengseltjes van abeelekesbloemekes’.

5. Concordiapark en omgeving
    Het Concordiapark was vroeger een open veld nabij de schutskooi waar vee wer 
    gestald. Nu vormt het park met de kiosk het hart van het dorp.

6. Oude Postbaan / Koestraat
    Liempde is oorspronkelijk een kransakkerdorp. Veel toegangswegen komen uit op
    het driehoekige Concordiapark in het centrum. Ook de plek waar de Koestraat en de
    Oude Postbaan elkaar raken, is driehoekig van vorm. 

7. Roderweg 22
De kern van deze boerderij dateert uit het midden van de achttiende eeuw en is een 
typisch voorbeeld van de overgang van het hallenhuis naar de langgevelboerderij. 

8. Looeind
In 1932 werd een langgevelboerderij (huisnummer 11) gebouwd met een voor die 
tijd modern gebroken dak. De dakbedekking is in 1945 weggeblazen door de nabije 
inslag van een V1-bom. 
De langgevelboerderij op nummer 12 werd in 1928 gebouwd naar ontwerp van 
Cornelis van den Boomen. De oude boerderij die op deze plek stond, werd gesloopt, 
het fundament bleef bewaard. 
De voormalige boerderij op nummer 17 dateert uit 1926. Het is een ontwerp van 
Cornelis van den Boomen, de plaatselijke timmerman die meerdere boerderijen aan 
het Looeind op zijn naam heeft staan. 

9. Barrierweg  
De langgevelboerderij op nummer 23 werd in 1876 herbouwd op de plaats waar 
in het begin van de negentiende eeuw een hoeve stond. De voorgevel lag aan de 
toenmalige openbare weg, die in 1970 verdwijnt. Dat verklaart de merkwaardige

Op ontdekkingstocht door veelzijdig 
historisch Liempde

In het begin van de 14e eeuw bestaat Liempde 
uit wat verspreid liggende buurtschappen. Op 
het snijpunt van de verbindende wegen ontstond 
geleidelijk aan een dorpskern. Kenmerkend is het 
stratenpatroon dat als een trechtervorm richting 
de kern loopt. Veel straten komen uit op driehoe-
kige pleintjes. Daar werd vroeger het vee verza-
meld. In Liempde zijn zowel het stratenpatroon 
als de driehoekige pleintjes bewaard gebleven. 
Daarmee is Liempde een prachtig voorbeeld van 
een Middeleeuws kransakkerdorp. 
 
Maar Liempde is veel meer. Al wandelend ontdekt 
u de rijke historie van het dorp. Maak kennis met 
pastoor Dobbeleijns die in 1603, na een jarenlan-
ge strijd, benoemd werd tot pastoor van de nieuwe 
parochie van Liempde. Ontmoet de kinderen Van 
der Velden die na het overlijden van hun ouders 
elkaar beloven vrijgezel te blijven en samen in 
het ouderlijk huis een sober leven lijden volgens 
oude gebruiken. Wandel langs de Duiventoren en 
ontdek dat duiven veel meer waren dan alleen een 
smakelijk boutje. Maar bovenal, verbaas u over 
het groot aantal historische gebouwen en begrijp 
waarom juist in Liempde het klompenmakersvak 
zich ontwikkelde tot een serieuze bijverdienste 
voor veel Liempdse gezinnen.

Twee wandelroutes leiden u langs al deze 
bijzondere locaties. Via de informatiebordjes bij 
de historische gebouwen komt u meer te weten 
over het ontstaan van het dorp, over bijzondere 
Liempdenaren en de manier waarop zij hebben 
geleefd. Met uw smartphone kunt u de QR-codes 
scannen voor extra informatie. Wij hopen dat u 
nieuwsgierig bent geworden naar de geschiedenis 
van Liempde en wensen u een plezierige ontdek-
kingstocht.

De historische wandeling door het buitengebied 
start bij café Het Wapen van Liempde, Raadhuis-
plein 4, 5298 CD Liempde. Vanaf de kerk, Dorps-
straat 36, 5298 CB Liempde kunt u een historische 
wandeling maken door het centrum van het dorp. 

Liempdse routes
Bezoek en beleef authentiek Liempde

Ontdekkingstocht door 
historisch Liempde

wandelroute

www.vvvliempde.nl
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Met dank aan de financiële bijdrage van 
Citymanagement Boxtel.

Het project draagt bij aan een hechtere 
samenleving in de EU, voortvloeiend uit 
samenwerking tussen mensen uit verschillende 
landen die werken aan gemeenschappelijke 
kwesties die het leven van de EU-burgers raken.
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Wandelroute Historisch buitengebied van Liempde 8,7 km

Vervolg route: Centrum 5,5 km

9. Barrierweg, vervolg  
openbare weg, die in 1970 verdwijnt. Dat verklaart de merkwaardige ligging van deze 
hoeve ten opzichte van Eikendaal en de Barrierweg. 
Het pand op nummer 16 dateert uit 1870. Van het oorspronkelijke interieur zijn enkel 
de opkamer en de kelder nog intact. Van 1910 tot 1940 was hier de Boerenleenbank 
gevestigd, met Jan van Gerwen als eerste kassier.
 In 1911 werd het pand op nummer 1 verbouwd tot woonhuis en winkel in koloniale 
waren. Na de Tweede Wereldoorlog werden de winkeldeur en de winkelramen gewijzigd 
tot de hedendaagse vorm.

10. Eikendaal 1
Dit hallenhuis, ook wel kortgevelboerderij genoemd, is in het begin van de twintigste eeuw 
gebouwd. In de schuur en de stal zijn gebruikte eiken balken verwerkt. 

11. Parkstraat  
De Brabantse langgevelboerderij (huisnummer 17) uit 1854 heeft naast de voordeur een 
verzekeringsplaatje waarop staat: Zekerheid geeft rust - Utrecht. Dat is het bewijs dat de 
hoeve tegen brandschade verzekerd was. 
De boerderij op nummer 26 is uit het einde van de negentiende eeuw. Het is oorspronke-
lijk een hallenhuis. Achter het pand staat een bakhuisje met de oven, de rookgang en de 
trog waarin het deeg werd gekneed. 

12. Rosenhofstraat 24  
Dit zeventiende-eeuwse pand is oorspronkelijk een rechte boerderij. Het voorste gedeelte 
is het oudste. De boerderij is later naar achteren toe uitgebreid. 

13. Hogenbergseweg 30  
Deze langgevelboerderij is gebouwd omstreeks 1884. Ruim tien jaar later wordt er op het 
achtererf een stal annex bakhuis gebouwd en in 1957 komt daar nog een varkensstal bij. 

14. Oude Dijk 19-21  
Aan het einde van de negentiende eeuw wordt deze boerderij bewoond door opa Kloaske van der 
Velden, zijn zoon Piet van Kloaskes en zijn vijf kleinkinderen de Kleuskes. 

15. Heesterbos 2  
Deze woonboerderij is gebouwd in 1865 nadat de oorspronkelijke boerderij door brand werd 
verwoest. Oude materialen van het oorspronkelijke pand, zoals de voordeur en de vensters van 
grenenhout, zijn gebruikt bij de bouw van de huidige boerderij. 

16. Nieuwstraat 65-67  
In 1904 is het rechterdeel van dit pand gebouwd als stoomgraanmaalderij annex pakhuis. In 
1907 wordt tegen de linkerzijde een woonhuis gebouwd. In 1926 krijgt de maalderij een ‘nieuw 
masienkamer’. 

17. Kapelstraat  
Deze straat werd vroeger het klompenmakersstraatje genoemd omdat bijna ieder huis een eigen 
werkplaats had. Omstreeks 1888 geeft Johannes van Rulo, een welgestelde landbouwer, de 
opdracht om de hoeve aan Kapelstraat 32 te bouwen. In 1912 laat hij het huis aan Kapelstraat 34 
bouwen. 
De eerste steen van het woonhuis aan Kapelstraat 25-27 wordt in 1909 gelegd. De bijbeho-
rende klompenwerkplaats aan Nieuwstraat 36 werd in de jaren dertig gebouwd. In 1964 sluit de 
klompenfabriek en wordt het pand verbouwd tot een dubbel woonhuis. De werkplaats is inmiddels 
gesloopt. De langgevelboerderij op nummer 28 is gebouwd na een grote brand in 1864. De schei-
ding tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte is duidelijk herkenbaar. 
Bij de restauratie van het hallenhuis (huisnummer 22) in 1983 werd een zilveren stuiver van de 
stad Utrecht gevonden die tussen 1580 en 1600 geslagen is. Dat doet vermoeden dat het perceel 
al vroeg bebouwd is. 
Het gebouw van Klompenfabriek Ad Traa uit 1928 (huisnummer 9) is nog steeds in gebruik als 
klompenfabriek.  

Terug naar startpunt bij de kerk. 

Route: Buitengebied 8,7 km 

1. Raadhuisplein  
Het oude raadhuis dateert uit 1787. Het is een ontwerp van de Boxtelse architect Hendrik 
Verhees. Om te kunnen vergaderen wordt er tot dan toe een ‘raetcamer’ in herberg Het Wapen van 
Liempde gehuurd.
Huisnummers 6, 7 en 8:  In 1898 wordt de zuivelfabriek gebouwd. Rechts naast de zuivelfabriek, 
die inmiddels afgebroken is, ligt de voormalige directeurswoning (huisnummer 8).
Het voorste gedeelte van café Het Wapen van Liempde (huisnummer 4) dateert uit het tweede 
kwart van de negentiende eeuw. Het aangrenzende pannenkoekrestaurant ‘t Struifhuis is nog 
ouder. 
De langgevelboerderij op nummer 3 is gebouwd rond 1850. Lange tijd woont daar boer en 
kruidendokter Janus van Abeelen. Hij ‘geneest’ de dorpsbevolking met ‘zalfjes en mengseltjes van 
abeelekesbloemekes’. 

2. Dorpsstraat  
In 1911 wordt op nummer 22 een pakhuis gerealiseerd. In het begin van de twintigste eeuw zijn 
boeren verenigd in de Boerenbond. In 1906 begint de discussie over de bouw van een pakhuis. 
Het pand op nummer 9 is in 1923 gebouwd als ambtswoning voor de burgemeester. Het is een 
voorbeeld van een stadse villa, ontworpen door architect Geerts uit Zevenaar. De woning op 
nummer 13 is in 1925 gebouwd als woning voor de hoofdonderwijzer van de naastgelegen rooms-
katholieke jongensschool. Het woonhuis op nummer 15 wordt in 1934 gebouwd als een klein 
landhuis. Het is een voorbeeld van de Amsterdamse School-stijl.

3. Klooster  
In 1886 wil pastoor Albertus Raaymakers een klooster met een bewaarschool voor kleuters en een 
taalschool voor meisjes bouwen. De gemeente had echter al een openbare school gebouwd. Na 
wat strubbelingen worden in 1888 alsnog het klooster en de scholen geopend. 

4. De kerk en het kerkhof  
Na een grote brand werd in 1864 begonnen met de bouw van de Sint Jans Onthoofdingskerk, een 
eenvoudige pseudobasiliek van de Tilburgse architect Hendrik van Tulder.  
Bijzonder aan de begraafplaats zijn de beukenhaag met het ‘zustersboogje’ en het gietijzeren 
toegangshek uit 1860. De grafmonumenten van de familie Mahie, de heren van Boxtel en Liempde 
en de familie Van Boeckel zijn rijksmonumenten.

5. Toose Plein en schuurkerk  
In 1648 wordt de katholieke godsdienst verboden. In 1672 wordt aan de Dorpsstraat/
Toose Plein een schuur ingericht als kerk. Het Toose Plein is vernoemd naar de oude 
pastoorsmeid Toos Egelmeers. 

6. Vendelstraat 12  
Deze langgevelboerderij (1832) is van oorsprong een driebeukige langhuisboerderij. Eind 
negentiende eeuw werd het pand verbouwd tot een langgevelboerderij.  

7. Meulekensweg 3 (optioneel)  
De hoeve die gebouwd was op de plek van de huidige boerderij, verkeert in 1832 in zeer 
slechte staat. Een eeuw later vindt de verbouwing plaats. 

8. Pastoor Dobbeleijnstraat
De langgevelboederij op nummer 2 dateert uit de negentiende eeuw maar het interieur en 
de constructie zijn waarschijnlijk uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
Het huis op nummer 4 is uit 1783. Het was een van de eerste scholen van Liempde en heeft 
slechts één klaslokaal. In 1832 verhuist de school naar de kern van Liempde.
Naast de boerderij (huisnummer 20) uit 1883 staat een bakhuisje uit 1915. Tot in de jaren 
zestig werd er op zaterdag brood gebakken, op maandag werd er de was gedaan en tus-
sentijds werd het gebruikt als plee.

9. Oude kerkhof  
Tot 1860 begraaft Liempde zijn doden op de kerkakkers nabij De Dommel, in de volksmond 
nu het ouwe kerkhof genoemd. Het is waarschijnlijk de stichtingsplek van Liempde. 

10. Smaldersestraat 10-12 en 14  
Dit gerenoveerde hallenhuis (nr 10-12) is een van de oudste locaties van Liempde, waar-
schijnlijk uit de zestiende of vroeg zeventiende eeuw. Het was destijds een leengoed van 
kasteel Oud Herlaer in Sint-Michielsgestel.  

11. Hoevedreef 4
Deze dwarsdeelschuur dateert uit circa 1750. Vrijwel alle balken zijn nog origineel. De 
wanden zijn gemaakt van verticaal gevlochten wilgentenen en besmeerd met zo’n 25.000 
kilo leem. Privéterrein. Liever niet betreden!

12. Groot Duyfhuis met duiventoren  
Hove ten Acker krijgt in de zeventiende eeuw, na de komst van een duiventoren, de naam 
Groot Duyfhuis. De duiven leverden, naast een mals boutje, ook mest.   

13. Sint-Antoniuskapel  
Rond 1400 worden veel Antoniuskapellen gebouwd. Na de vrede van Munster in 1648 
verdwijnen alle kapellen. In 1982 wordt een eenvoudige nis gebouwd met een beeld van 
Antonius Abt. De nis wordt in 2002 vervangen door de huidige kapel.

14. Kasterensestraat 23  
In 1838 bouwt een Eindhovense advocaat het huidige café ’t Groene Woud. In 1881 
verkoopt hij het pand aan Petrus Peijnenburg. In de volksmond staat het café bekend als 
het café van ‘Sien Peijn’. 

15. Classic Park  
Via Savendonksestraat en Onrooi kunt u naar Classic Park, Koppenhoefstraat 14.
Dit is een automuseum met klassieke en exclusieve auto’s.

16. Gemondesestraat  
De langgevelboerderij op nummer 14, gebouwd in 1922, heeft een traditionele indeling 
met een woning die aansluit op de kopgevel en de naastliggend deel met stal en schuur. 
Het woonhuis op nummer 8 is in 1926 gebouwd als boerderij met een stal en een schuur. 
Het pand is uitgevoerd als dorpswoning en sluit qua stijl niet aan bij de traditionele 
Brabantse boerderijtypes. 
Het gebouw op nummer 2-4 doet vanaf het eind van de negentiende eeuw tot 1936 dienst 
als station van Liempde. Het ligt aan het zogeheten Duits Lijntje, de spoorbaan die Boxtel 
verbindt met Wesel in Duitsland.   

17. Kasterensestraat 4  
Het molenhuis bij de Kasterense watermolen is volgens de ingemetselde jaartalsteen 
gebouwd in 1758.   

18. De Bocht 6  
In het begin van de negentiende eeuw stond hier een hoekgevelboerderij die in 1865 
geheel vernieuwd werd. Inmiddels is er een tuinderij met een uitgebreid kassencomplex 
gevestigd.   

19. Kapelstraat  
Deze straat werd vroeger het klompenmakersstraatje genoemd omdat bijna ieder huis 
een eigen werkplaats had. Omstreeks 1888 geeft Johannes van Rulo, een welgestelde 
landbouwer, de opdracht om de hoeve aan Kapelstraat 32 te bouwen. In 1912 laat hij het 
huis aan Kapelstraat 34 bouwen. 
De eerste steen van het woonhuis aan Kapelstraat 25-27 wordt in 1909 gelegd. De 
bijbehorende klompenwerkplaats aan Nieuwstraat 36 werd in de jaren dertig gebouwd. 
In 1964 sluit de klompenfabriek en wordt het pand verbouwd tot een dubbel woonhuis. 
De werkplaats is inmiddels gesloopt. De langgevelboerderij op nummer 28 is gebouwd na 
een grote brand in 1864. De scheiding tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte is 
duidelijk herkenbaar. 
Bij de restauratie van het hallenhuis (huisnummer 22) in 1983 werd een zilveren stuiver 
van de stad Utrecht gevonden die tussen 1580 en 1600 geslagen is. Dat doet vermoeden 
dat het perceel al vroeg bebouwd is. 
Het gebouw van Klompenfabriek Ad Traa uit 1928 (huisnummer 9) is nog steeds in gebruik 
als klompenfabriek.  

20. Keefheuvel 16, 18 en 20  
Op 18 oktober 1838 geeft de gemeente Liempde opdracht om aan de Keefheuvel een 
school (nr 16 en 18) en onderwijzerswoning (nr 20) te bouwen voor 2853 gulden en 
zeveneneenhalve cent.

21. Concordiapark en omgeving  
Het Concordiapark was vroeger een open veld nabij de schutskooi waar vee werd gestald. 
Nu vormt het park met de kiosk het hart van dorp.

Eindpunt bij Het Wapen van Liempde.


