
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 bij-
drage van de provincie Noord-Brabant, Mozaïek Dommelvallei, 
Meewerkend Boxtel en SPPiLL.

Wandelroute
                    Lengte: 11 km

Wandeling 
Rouwbommel

…in Het Groene Woud

Eeuwenlang is De Scheeken in gebruik geweest als gemeijnt (ge-
meenschappelijke weidegrond). Bij de ruilverkaveling  uit de jaren 
vijftig is veel aandacht besteed aan het landschapsplan. Zo bleef het 
kleinschalig landschap met zijn wegenpatroon met bomen behouden..

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

Mozaïek



Start bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Barrierweg 4, 
Liempde.

Met je rug naar de ingang ga je R-af. Negeer de zijweg van rechts. 
Voorbij het Concordiapark L-af (’t Kaarpad). Einde weg R-af (Oude 
Postbaan). Negeer alle zijwegen en volg de weg met de bochten 
mee. Einde weg de Roderweg oversteken. Negeer de zijwegen. 
Wandel door de Hamsestraat de bebouwde kom uit. Loop door tot je 
bij de Groote Waterloop (A) komt. Bij Lpnr:15 ga je L-af. Volg dit pad 
met de Waterloop links van je. 

Bij de asfaltweg (Vleutstraat) schuin R-door oversteken en wandel verder 
langs de Groote Waterloop. Negeer Links een pad over de sluis en iets 
verderop een zandweg van Rechts. Je loopt nu langs de Berkenloop.

Let op: Neem het volgende pad R-af nabij een oude boomstronk. Einde pad 
L-af, een klein stukje over de Vleutstraat. Iets verderop R-af door het klaphek 
de Rouwbommel (B) in gaan. Dit wandelpad volg je door heel het gebied. Je 
loopt langs verschillende poelen, stukjes bos en weiland. Na de twee ste-
gelkes einde pad L-af over de asfaltweg (Goossenbunder). Einde weg R-af 
over de Vleutstraat. Neem de eerste zandweg L-af, De Rooijesteeg. (C) Loop 
voorbij de brug rechtdoor tot aan de kruising. Ga hier R-af (Rechtestraat).

Negeer zijweg van Links en ga na circa 100 meter, bij paaltje MBR groen/
zwart, R-af. Volg dit MBR-pad door de wei en daarna door het bos via 
de blauwe paaltjes. Einde pad ga je R-door: Hamsestraat. (D) Voorbij de 

haakse bocht neem je het eerste zandpad L-af: De Keel. Hier gaan 
we het Edelhertengebied (E) binnen. Loop alsmaar R-door tot je 
het gebied weer uitgaat. Houd verderop bij de zitbank rechts aan. 
(H,I) Loop nu geruime tijd R-door. De grintweg wordt een asfaltweg. 
Voorbij de Groote Waterloop nog steeds R-door tot aan de kruising. 

Ga hier L-af, de Dazingstraat in. Negeer het pad met de slagboom. 
Neem voorbij Hnr:9 het pad R-af over de slagboom. Volg het pad 
door de wei. Volg het pad parallel aan de asfaltweg. Steek aan het 
eind van het pad voorzichtig de Barrierweg over en vervolg het 
graspad langs de slagboom. Je wandelt nu door de Prangen, (F) een 
kleinschalig weidelandschap. Loop met de bochten mee tot je weer 
bij een slagboom uitkomt. Hier ga je L-af op de asfaltweg.

Voorbij de opslagplaats aan de linkerkant neem je het zandpad 
R-af. (G) Op de splitsing ge je L-af  langs de zitbank. Einde pad 
R-af de Rosenhofstraat in. Bij Hnr:30 links aanhouden en daarna 
R-door de Parkstraat in gaan. Einde Parkstraat L-af en terug-
wandelen naar D’n Liempdsen Herd.      

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

(B) In de Rouwbommel is in 2018 de 
situatie van rond 1900 hersteld. Het 
hogere gedeelte is het tracé van de oude 
weg door de Rekkendonken. Deze wordt 
omzoomd door kleine percelen grasland 
en een laagte die ’s winters onder water 
staat.

(H) Om in het ’s winters zeer natte gebied 
bosbouw mogelijk te maken werden er sloten 
gegraven en daartussen dijkjes aangelegd: de 
rabatten. Hierop werden de bomen geplant.

Wandeling: Rouwbommel
Afstand: 11 km

Verklaringen van de tekens:
L-af = Linksaf
R-af = Rechtsaf
R-door = Rechtdoor
Hnr: = Huisnummer
Lpnr: = Lantaarnpaalnummer
MBR = Mountain Bike Route
Stegelke = Draaipoortje
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(C) Populieren waren lange tijd belangrijk voor 
de klompenmakerijen. In De Scheeken zijn ze 
op grote schaal geplant langs wegen en per-
ceelgrenzen en in bosvorm. Brabants landschap 
wil de populierenbossen op termijn omvormen 
tot bossen met een grote variatie aan inheemse 
soorten.

(I) In het voorjaar bloeien er volop de 
– elders in Nederland zeer zeldzame – 
slanke sleutelbloemen en bosanemonen.

(E) In 2017 zijn in De Scheeken edelherten 
uitgezet. Via de natuurbruggen over de A2 
en de spoorlijn kunnen de dieren zich vrij 
bewegen binnen een afgerasterd gebied van 
ruim 400 ha.

(D) De Goossen Bunder is een voormalige gemeijnt. Deze werd eigendom van de gemeente. In 1912 
door de Heidemij ontgonnen en als boerderij verpacht. Brabants Landschap probeert er nu door 
afgraving van de bovenlaag en verschraling de oude vegetatie te herstellen.

(F) De Prangen is een laaggelegen 
cultuurlandschap dat afwisselend bestaat 
uit weiland, omzoomd door bomen en 
kleine bosjes. Het hoorde bij de buurtschap 
Vrilkhoven, maar is daar nu door de A2 van 
gescheiden.

(G) De hoger gelegen dekzandgronden tussen 
het dorp en de buurtschap Vrilkhoven be-
stonden uit tientallen kleine akkertjes, in de 
loop der eeuwen opgehoogd met materiaal 
uit de potstal. Door de schaalvergroting en 
de ruilverkaveling bleven er een beperkt 
aantal grote percelen over.

(A) De ondoorlatende leemrijke bodems 
van Velder en De Scheeken hadden van-
ouds een slechte afwatering. De Groote 
Waterloop is een gegraven verbinding 
tussen deze gebieden en de Dommel.
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