
Wandelroute
Lengte: 22,9 km - 13,9 km verkorte route

Wandeling 
Ditmelles 
Graafschap
inclusief verkorter

…in Het Groene Woud

Een dagreis door vier dorpen, vroeger als leengoed in bezit van de Graaf 
van Rode. Alle kleurrijke aspecten van het Dommeldal komen aan bod.

Meldpunt 
Paden niet goed onderhouden of slecht begaanbaar, 
ontbreektbe wegbewijzering? Meld het via info@sppill.nl

9. Einde Goeiendonk R-af en einde weg de Bestseweg oversteken. 
L-af over het fietspad gaan. Iets verderop bij bord ‘Tot ziens in 
Sint-Oedenrode’ R-af het graspad volgen langs de sloot. Einde 
pad R-af over de stoep en meteen weer voor beukenhegje en 
Lpnr:1 L-af. Einde van dit Ezelpad R-door graspad langs sloot en 
afrastering volgen. Loop door tot brede zandweg en ga hier L-af, we 
verlaten Boskant. Op kruising R-door (Esdoornstraat). Pad R-door 
volgen. LET OP: Circa 100 meter voor splitsing R-af smal bospad 
ingaan langs ijzeren dwarsbalk. Volg dit pad door het bos en ga op 
eerste splitsing L-af (mountainbike-route: groen). Einde pad R-door 
zandweg oversteken en door klaphekje gaan. Pad R-door volgen. 
Einde pad op T-splitsing R-af en einde pad voor het wildrooster 
R-af gaan. LET OP: Na circa 10 meter ruig paadje L-af, op kruising 
R-door en na greppel, op splitsing R-af. Loop alsmaar R-door en 
voorbij klaphekje L-af gaan. Hier komt de korte route er weer bij.

10. Einde Donderdonksedijk verkeersweg oversteken en R-door 
de Sort in gaan. Na circa 30 meter L-af graspad door stegelke 
gaan. Pad R-door volgen. Op splitsing voor biezenweide R-aan-
houden. Voor dikke boom L-aanhouden langs wei. Einde wei op 
splitsing R-af (voor de poel) pad volgen en door stegelke gaan. 
Pad R-door blijven volgen. (K) Negeer zijwegen en loop helemaal 
door tot einde pad. Ga op de asfaltweg L-af langs bankje 
(Sortestraat). Einde Sortestraat L-af en hierna het eerste 
zandpad R-af nemen (Akkerweg). (L) Op splitsing L-af en einde 
weg op splitsing ook L-af. Pad blijven volgen, gaat over in een 
klinkerweg. Bij speeltuintje R-aanhouden en einde Koestraat 
R-af. Weg naar links negeren en R-aanhouden. Eerste weg voor 
het park L-af (’t Kaarpad). Einde weg R-af en weg terug vervolgen 
tot Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd.

Hopelijk heb je genoten van de wandeling. We hebben verschillende 
mooie wandelingen beschikbaar, dus kom gerust nog eens terug!

(K) Deze eikenlaan scheidde de gemeijnt 
(gemeenschappelijke grond) van De 
Scheeken in Liempde van het bos van De 
Sort dat onder Sint-Oedenrode viel.

(L) De Hezelaarse Akker in het avondrood. Vroeger een kleinschalig complex met talloze akkertjes, 
nu een grootschalig maislandschap. afgewisseld met enkele graanakkers en kleine weilanden.

L

K 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 D’n Liempdsen Herd staande, ga je L-af. Negeer 
alle zijwegen en wandel richting de kerk. Voorbij de kerk in de 
ruime bocht R-aanhouden. Links van het Toose Plein blijven lopen 
en einde weg bij het beeldje van de klompenmaker de weg schuin 
oversteken en het smalle pad (Kerkepad door Smalder) ingaan. Aan 
het einde van het kerkpad R-af de asfaltweg volgen. Ga daarna het 
eerste zand-/graspad L-af (Dommelsteegje) in. Blijf dit pad R-door 
volgen. Bij hekwerk het pad volgen tussen de twee bomen door. (A) 
Bij het pontje aangekomen hier de Dommel oversteken met behulp 
van het trekpontje.

3. Einde pad L-af het fietspad volgen tot een haakse bocht met bankje, ga 
hier R-af het zand-/graspad in (Morgenstraatje). Op splitsing met dubbele eik 
en wandelknooppuntpaaltje R-af het graspad volgen. Op volgende splitsing 
bij viswater L-aanhouden. (B) Wandel voorbij de dubbele bank en volg het pad 
(Marilandicapad). Op splitsing met geel waarschuwingsbord L-af het pad blij-
ven volgen. Door stegelke gaan en verder R-door wandelen, tussen de afras-
tering en de Dommel. Volg nu geruime tijd dit mooie pad. Na de Dommel 
het pad blijven volgen langs akkerrand. Verderop langs bosrand en akker. 
Bij Y-splitsing pad R-door vervolgen, en op volgende splitsing L-aanhouden. 
Het pad loopt tussen de akkers en wei door. Einde pad (voor de stallen) R-af 
zandpad volgen. Neem nu het eerste graspad L-af richting de verharde weg.

Verkorte route: lees hier verder
Voor de verkorte route gaan we hier niet L-af maar wandelen we gewoon 
R-door en aan het einde van de onverharde weg lopen we R-af en gaan het 
fietspad op. Volg dit fietspad tot net voorbij de ruime bocht om het viswater 
en ga bij het overzichtsbord aan de oever van de Dommel R-af over het 
graspad naar het stegelke. Ga door het stegelke en volg het pad langs de 
Dommel. Einde pad bij stegelke L-af het pad vervolgen tot aan het fietspad. 
Ga hier R-af en volg weer het fietspad. Einde fietspad (Bobbenagelseweg) 
L-af de verkeersweg volgen. Loop Links en LET OP: Neem de eerste weg 
R-af (Kremselen) langs de Rita kapel (eventuele pauze bij de Gasthuishoeve 
is mogelijk.) (C) LET OP: Ga bij Hnr:11 R-af (Bus). Na woning met stal/schuur 
eerste zandweg L-af gaan. Op splitsing L-aanhouden en de verharde weg 
oversteken. Scheken Nr:9 voorbij 2e bordje Scheken Nr:9 (aan de linkerkant 
van de weg) 1e weg R-af en einde weg ook weer R-af gaan. We lopen langs 
het klaphekje en vervolgen de route bij punt 10 van de lange route. 

Lange route: lees hier verder
4. De verharde weg R-door oversteken en het pad Brugse Kampen 
ingaan. Einde weg op ruime splitsing met bankje R-af gaan. LET OP: 
Ga meteen weer scherp R-af (loop dus niet R-door bordje eigen weg). 
Je loopt nu over het zandpad met akkers Rechts van je. Einde weg 
(Hoogeind) asfaltweg oversteken en pad R-door vervolgen (Kinderbos). 
(D) Tegenover Hnr:5 genaamd Hoeve Arbeidslust R-af, zandpad met 
bordje eigen weg. Einde Kinderbos, bij overzichtsbord Hoeve Arbeids-
lust R-af het fietspad volgen. Na circa 100 meter de weg oversteken 
en L-af Rijsingen ingaan. L-aanhouden langs Hnr:6. Loop nu R-door. 
Bij ooievaarspaal pad R-door vervolgen en LET OP: Iets verderop door 
het stegelke gaan en het graspaadje langs de afrastering volgen. Op 
splitsing R-af gaan (dus niet de verkorte route).

5. Volg dit paadje door de wei tot het uitkomt bij rivier de Dommel 
met bankje en betonnen kunstwerk. (E) Blijf het pad langs de Dommel 
geruime tijd volgen tot het uitkomt bij een brug met bordje vlonder-
pad. Hier de brug overgaan en het pad R-door volgen. Langs heg en 
laatste stukje tussen 2 heggen door, smal paadje. Op parkeerplaats 
R-af en einde parkeerplaats L-af. Loop nu R-door richting centrum. 
In ruime bocht bij diversen horeca L-aanhouden richting centrum. 
Voor het VVV-gebouwtje R-af (Kerkstraat) (F). Op plein L-aanhouden 
(Borchgrave). Loop nu voor de kerk langs (G) en ga dan L-af over het 
kerkplein langs de winkeltjes (in Sint-Oedenrode zijn voldoende 
mogelijkheden voor een gezellige rustplaats).

6. Einde Kerkplein R-af langs Hnr:27, op markt R-door wandelen. 
Voorbij de markt in ruime bocht R-af (Passtraat). De Passtraat R-door 
volgen naar Sluisplein, hier R-door langs de wilgenboompjes lopen. 
Voorbij de taxusheg het grindpad gaan volgen, achter de boom L-af. 
Einde Vrijburg R-af over het trottoir (Alzenaubrug), einde Corridor 
R-aanhouden en over het trottoir blijven gaan. Bij Hnr:13 L-af weg 
oversteken en Rechts het grindpad volgen. (H) Net voor het kasteel bij 
lichtpaaltje Nr:8 L-af het smalle grindpaadje volgen. Voorbij bankjes 
en grote wilg R-af grindpad vervolgen. Pad loopt tussen de vijvers 
door. Op kruising grindpaden R-af langs vijver. Voor bankje L-af, weg 
oversteken en meteen R-af gaan. Op kruising weg oversteken en 
tegelpad R-door blijven volgen. R-door gaan (Laan van Henkenshage). 
Einde weg L-af en na Lpnr:17 R-af smal paadje met bankje. 

(C) De Gasthuishoeve is een wederopbouw- 
boerderij. Na de Tweede Wereldoorlog 
werden boerderijen die veel geleden hadden 
van de oorlog hersteld met geld van de 
Marshallhulp.

(A) Via het Sint-Janspontje kun je te voet 
of met de fiets de Dommel oversteken naar 
Kasteren.

(D) Boerderij het Kinderbos (Hoeve Arbeidslust) 
is een verbastering van het bos van Kien 
(vergelijk Kienehoef). Jacob Kien, telg uit een 
belangrijke bestuurdersfamilie, was van 1763 
tot 1775 stadhouder.

(F) Het Sint-Paulusgasthuis werd gesticht in 
1434. Het bestond uit zeven woningen voor arme 
alleenstaande vrouwen van onbesproken gedrag. 
Deze bewoonsters werden onderhouden door 
opbrengsten van de boerenhoeve die onderdeel 
uitmaakte van het gasthuis. Is thans in gebruik 
door het VVV en heemkundekring De Oude 
Vrijheid, die vier verblijven heeft omgebouwd tot 
museum van Brabants Mutsen en Poffers.

(G) De Martinuskerk is gebouwd 
tussen 1912 en 1915 in neogotische stijl 
door architect W. Th. van Aalst. Van de 
vroegere Sint-Odakerk resteert nog het 
hoogkoor uit 1498; dit is nu een zijkapel 
van het koor.

(E) Populieren langs de Dommel in 
Sint-Oedenrode.

2. Aan de overkant het pad verder volgen. Einde pad op splitsing R-af 
graspad opgaan. Graspad in bocht van rechts negeren en pad blijven vol-
gen. Neem nu het eerste graspad R-af tussen de boompjes door (langs 
blauwe gasbuis) (loop hier dus niet R-door richting de huizen). Pad gaat 
R-door en maakt na uitzicht op de kerktoren een knik naar Links en 
komt langs de Dommel. Wandel over dit fraaie pad langs de Dommel, 
negeer een Y-splitsing en blijf het pad langs de Dommel volgen tot je 
bij een stegelke aankomt. Volg hier L-af het graspad met iets verderop 
een poel. Verlaat de wei weer via een volgend stegelke en ga hier R-af. 
Op splitsing R-aanhouden en op volgende splitsing L-aanhouden.

Wandeling: Ditmelles Graafschap
Afstand: 22,9 km - 13,9 km verkorte route

Verklaringen van de tekens:
L-af = Linksaf
R-af = Rechtsaf
R-door = Rechtdoor
Hnr: = Huisnummer
Lpnr: = Lantaarnpaalnummer
Stegelke = Draaipoortje
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(H) Kasteel Dommelrode is ontstaan in de 16e 
eeuw. Het slot heette toen De Bocht en was 
een omgracht en versterkt huis. In 1600 werd 
het gekocht door de schout van het Kwartier 
van Peelland, jonkheer Marcus van Gerwen. 
In 1954 werd het kasteel aangekocht door 
de gemeente Sint-Oedenrode. Nu is het de 
vergaderlocatie van de gemeente Meierijstad.

(I) Kasteel Henkeshage stamt uit de 14e 
eeuw. Rond 1800 was het een klooster 
van de zusters Augustinessen. Rond 
1850 kwam het in bezit van de familie De 
Girard de Mielet van Coehoorn. In die tijd 
verbouwde architect Cuijpers het kasteel 
ingrijpend. In 1940 heeft de gemeente 
Sint-Oedenrode het verworven.

H I

7. Wandel richting het kasteel (I), op splitsing R-af tussen twee 
balkjes door. Einde pad L-af fietspad volgen. Voorbij kasteel 
eerste grindpad L-af en op kruising met bankje R-af. Het fietspad 
oversteken en pad R-door vervolgen. Op Y-splitsing L-aanhouden 
en volgende splitsing L-af gaan. Volgende splitsing wederom 
L-aanhouden, langs kapel van Onze Lieve Vrouw ter Troost. 
Weg oversteken en meteen op kruising van paden R-af gaan. Op 
Y-splitsing R-aanhouden over het vlonderbrugje. Op Y-splitsing 
L-af over vlonderbrugje en na brugje R-af (Streepenstraat). En 
meteen weer L-af gaan (Kasteellaan). Verkeersweg voorzichtig 
oversteken en fietspad R-door vervolgen. Einde Kasteellaan L-af. 

8. Eerste weg R-af (Vogelenzang) en op splitsing Vogelenzang/
Broekdijk R-door Vogelenzang blijven volgen. Weg gaat over 
in zand-/graspad. Voorbij paaltjes op kruising L-af en R-door 
asfaltweg volgen. Einde Leunesstraat R-af (Broekdijk), zijwegen ne-
geren. LET OP: Bij de bosrand circa 100 meter voor het driehoeks-
bord 100 meter L-af door de berm gaan en het pad Links langs de 
sloot nemen (parallel aan de weg). Op splitsing L-af het bospaadje 
in het bos volgen. Op volgende splitsing R-af over vlonder en pad 
vervolgen. Einde pad de weg oversteken (brugje overgaan). Einde 
paadje L-af. Langs horeca De Vriendschap (prima pauzemoment). 
Op fietspad bij Lpnr:1 de Boskantseweg oversteken langs de 
Sonnemans Driehoek (J). Weg R-door vervolgen en iets verderop 
het eerste graspad R-af langs bankje. Op splitsing L-af gaan en 
op splitsing met breed zand-/graspad R-af gaan. 

(J) Sonnemansdriehoek: op dit 
pleintje bevindt zich een aantal 
bewerkte bomen van de Boskantse 
kunstenaar Sonnemans.

J(B) Visvijver het Hoefijzer in Olland is een 
afgesneden meander van de Dommel. 
Na 1870 heeft Waterschap De Dommel 
zo de afvoerroute van de rivier verkort 
om de afwatering te versnellen.
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