
Ommetje     de maai    liempde
Als u de Dommel bent overgestoken 
met het pontje, komt u in De Maai. Dit 
betekent ‘het land dat gemaaid wordt’, 
maar het is allang niet meer allemaal 
grasland. Het hoger gelegen land is in 
gebruik als akkerland, in het beekdal 
vinden we bossen en weilanden. In de  
natte broekbossen groeien planten als  
bosanemoon, slanke sleutelbloem, speen- 
kruid, muskuskruid en eenbes. Vogels 
die er graag broeden zijn wielewaal, 
nachtegaal, sperwer, havik, houtsnip en 
kleine bonte specht.
Het maaien van gras en hei  leverde 
strooisel en plaggen voor de (pot)stal 
waar het vee stond en  voer voor de 
dieren. De mest uit de stal kwam weer 
mooi van pas op de akker. Door het eeu-
wenlang opbrengen en onderploegen 
van dit mengsel van koemest, strooisel 
en plaggen uit de potstal zijn bolle ak-
kers ontstaan. In de zuidwesthoek van 
de Maai liggen er nog een paar. 

Het Groot Duijfhuis bestaat uit een 
boerderij met herenkamer en een vrij-
staande duiventoren uit 1661. Het hou-
den van duiven beleefde tussen de der-
tiende en achttiende eeuw een bloeitijd 
in onze streken. De halfwilde duiven 
werden niet gevoerd en scharrelden 
hun kostje bij elkaar op de omliggende 
akkers. Ze werden gehouden voor het 
vlees en de mest en zaten in zo’n toren 
tamelijk veilig voor natuurlijke vijanden 
als roofvogels, niet voor de steenmar-
ter of ‘fluwijn’. Die is bij machte om 
een loodrechte, stenen wand over een 
lengte van enkele meters te ‘nemen’. 
Hiertegen werd de ‘marterkraag’ uit-
gevonden: een kraag rondom de toren 

van in de breedte schuin omlaag 
stekende planken, die de marter 

beletten verder omhoog te klim-
men. De kraag aan deze toren 
is fraai gerestaureerd, maar 
de duiven zijn verdwenen. De 
steenmarter is na een afwezig-
heid van enkele decennia in de 

streek teruggekeerd. 

Langs de Karthuizerweg staan enkele 
kolossale populieren, zogenaamde Bra-
bantse staanders (Populus marilandica). 
Een kenmerk is de grote zijtak.
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      s  = startpaneel                                                                                                           Lengte Ommetje De Maai: 5,8 km.                                    Wij raden stevige schoenen of laarzen aan. 
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Het Dommelsteegje met rechts een oude 
Dommelarm en links een houtwal, die 
op de nationale Boomfeestdag van 
2007 is aangeplant door groep acht van 
r.K. Basisschool ‘De oversteek’. 

s

Aan de Kerkakkers ligt het archeologisch mo-
nument van de oude sint Janskapel, voor het 
eerst genoemd in 1440 en in 1603 verheven tot 
eerste Liempdse parochiekerk.

Het kerkpad door smalder is 
250 meter lang en heeft, on-
danks de nabijheid van de 
nieuwbouwwijk strijpenhof, 
zijn oorspronkelijk karakter 
grotendeels behouden. 

Wie hier goed over de ak-
kers richting dorp kijkt heeft 
een prachtig zicht op enkele 
lang- en kortgevelboerderijen 
van Liempde.
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Wandelen door het 
boerenlandschap van de meierij

Ommetje de maai
Liempde - Boxtel

Het waardevolle cultuurlandschap van de Meierij leent zich 
uitstekend voor een mooie wandeling. omdat vele zandpaden 
in het boerenlandschap in de afgelopen tientallen jaren zijn 
opgeruimd, is de Brabantse Milieufederatie, in samenwerking 
met het coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants 
Landschap en vijf gemeenten, waaronder Boxtel, het project 
´ommetjes in De Meierij´ gestart. De bedoeling van het pro-
ject is om doodlopende zandpaden ´kort te sluiten´. Daardoor 
krijgen die zandpaden een nieuwe (recreatieve) functie en is 
de kans groter dat ze behouden blijven. Bovendien ontstaan 
zo nieuwe aantrekkelijke wandelmogelijkheden dichtbij huis. 

Waar nodig zijn individuele grondeigenaren succesvol bena-
derd om (tegen vergoeding) wandelaars op hun percelen toe 
te staan. tevens zijn de kansen aangegrepen om langs die om-
metjes het landschap te versterken met poelen, struwelen, 
knotwilgen en dergelijke. 

In de gemeente Boxtel worden in het kader van dit project 
twee nieuwe ommetjes gerealiseerd. Het ommetje De Maai, 
dat vanuit Liempde kan worden gelopen en het ommetje 
Blauwhoefse Loop dat vanuit Boxtel kan worden gelopen. De 
routes zijn ook gemarkeerd in het veld.

Wij wensen u veel wandelplezier!

Dit ommetje steekt 2 keer de Dommel over. De eerste over-
steek gaat met een trekpontje.  Dit pontje is in 2008, gelijk 
met dit ommetje, in gebruik genomen. Wandelaars trekken 
zichzelf naar de overkant. Bij zeer hoog water gaat het om-
metje niet verder: dan wordt het pontje uit de vaart genomen. 
Vanaf dit oversteekpunt is een mooi uitzicht over de Dommel  
met haar brede rietkraag, waarin vogels broeden als kleine 
karekiet en rietgors. De oversteek terug over de Dommel gaat 
over een fietsbrug. Vanaf deze brug is het meanderen van de 
Dommel mooi te zien.

Kerkpaden waren paden die de mensen uit de gehuchten 
en het buitengebied via de kortste weg naar de kerk in het 
dichtstbijzijnde dorp moesten brengen. Dikwijls gingen ze 
dwars door weiden en akkers en waren ze zo smal dat ze 
voor vreemdelingen nauwelijks als pad te herkennen waren.
De meeste van deze paden zijn in het kader van ruilver-
kavelingen in de tweede helft van de vorige eeuw uit het 
landschap weggevaagd. Maar sinds enkele jaren worden 
ze zoveel mogelijk in ere hersteld, bijvoorbeeld als onder-
deel van een ommetje.
In Liempde bracht de heemkundestichting Kèk Liemt 2,5 
km onverhard oude kerkpad in kaart, waarvan 1 km in dit 
ommetje is opgenomen. op het driehoekige ‘toose Plein’ 
(startpunt) kwamen vroeger alle kerkpaden samen. 

Deelnemende organisaties zijn: Brabantse Milieufederatie, coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap, gemeente Boxtel, stichting Kèk Liemt, natuurwerkgroep Liempde, stichting Behoud cultureel Erfgoed 
Liempde, Heemkundekring Boxtel. Dit ommetje is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Europese Unie via het Innovatieplatform Duurzame Meierij en de provincie noord-Brabant. En niet in het minst 
door de inzet van vele vrijwilligers. 

Welkom op dit wandelpad
Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
•  alleen toegankelijk voor wandelaars tussen 

zonsopkomst en zonsondergang
• u bent hier te gast
• betreden is geheel op eigen risico

• geen toegang met honden
• laat geen afval achter
• laat gewassen en dieren met rust
•  als er kans bestaat op het uitbreken van planten- 

en/of dierziekten, heeft de grondgebruiker het 
recht het pad tijdelijk af te sluiten.

Brabantse Milieufederatie,  bmf@antenna.nl  tel. 013 5356225


