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Praktische informatie:

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Raadhuisplein
Dorpsstraat 1
5298 CA Liempde
Coördinaten: 51°34'2" N   5°22'28" E

Horeca:
In centrum
Onderweg: Café 't Groene Woud 
Kasterensestraat 23, 5298 NV Liempde

1. Loop naar voorkant Raadhuis, daar iets voorbij, bij wandelrou-
teknooppuntpaal 77 (hierna kp genoemd) schuin RA ri kerktoren 
(Dorpsstraat, staat iets verderop). Bij huisnr 14 op driesprong RD 
(ook Dorpsstraat) en kort daarna 1e kruising RA (Vlasspreistraat). 
Aan einde LA, na huisnr 15 op wandelpad LA en loop pad door 
Kloosterhof uit. Na huisnr 1 op kruising RA, u bent weer op 
Dorpsstraat. Direct na kerk, tegenover huisnr 23, RA en na 
linkerbocht bij lantaarnpaal 30 RA. Aan einde RA (Dorpsstraat),  
op Vendelstraat LA, gelijk RA (Kerkpad door Smalder) en loop  
pad uit. Op asfaltwegje voor huisnr 32 RA en na 150m bij kp3 op 
wandelpad LA (Dommelsteegje). Bij hek + bord Privé wandelpad 
aan rechterkant daarvan volgen. Aan einde met trekpontje Dom-
mel over (in vaarrichting niet aan rechter kabel trekken, is pont-
geleidekabel. Pontje naar u toetrekken met kabel linksonder, 
overtrekken linksboven). Kunt u pontje niet bedienen, volg dan 
alternatief onderaan deze routebeschrijving. Na oversteek graspad 
uitlopen en op landweg met kp5 LA, wordt een klinkerwegje 
(Hoevedreef). Aan einde op asfaltweg LA en bij kapelletje en kp6 
op asfaltweg RD. Na boerderij 13 ziet u rechts Duits lijntje, bij 
boerderij 4 en kp8 RA (Gemondesestraat) en strak voor spoor op 
wandelpad daarlangs RA, links ziet u voormalig station Liempde. 

Na de gezellige Dorpsstraat van het Noord-Brabantse Liempde wandelt u 
over een oud kerkenpad en graspad naar het Sint-Janspontje waarmee u 
de Dommel oversteekt. Langs prachtige boerderijen kuiert u naar het Duits 
Lijntje (een oud goederenspoorlijntje) waar u over een prachtig wandel-
paadje een flink stuk langs loopt. Daarna volgen een handvol fraaie bos-  
en lommerrijke landwegen

Over een doorgaans rustig anderhalf kilometerlang fietspad en over 
grassige landwegen over hoge akkers gaat u weer op weg naar de  
bushalte in Liempde. Op de bebouwing van dorp en buurtschappen  
na is de route grotendeels onverhard. Langs dat lange fietspad liggen  
brede grasstroken.

2 - Duits lijntje

Honden: niet toegestaan

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl / zoek op 657
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2. Na 1km op asfaltwegje LA (rechts is horeca), spoor over en 
bijna gelijk bij kp30 RA, bosrandpad (De Gilders), verderop buigt 
pad schuin naar links bos in. Loop pad van ca 1½ km helemaal 
uit: sla onderweg geen linkerpaden in, rechts ziet u af en toe 
verruigd grasland, na rechterbocht (negeer daarin vaag linkerpad) 
is laatste stuk recht met links diepe bossloot. Aan eind op tegel- 
weg RA en na bijna 100m LA, bosrandweg (Hoge-Beek). Let goed 
op: na 350m ziet u in hele flauwe linkerbocht rechts Duits Lijntje, 
ga daar RA droge greppel door, spoor over, op pad daarlangs LA, 
na ca 20m RA weer greppel door en kort daarna op kruising RA, 
bosrandweg met rechts klein grasland. Volg na 100m rechterbocht 
en loop breed pad langs en door bosranden uit, onderweg kruising 
met een geel Gasuniepaaltje RD. Kruising met asfaltwegje RD, 
halfverharde bosweg, maakt bochten, komt tussendoor enkele 
boerderijen. Aan einde op asfaltweg RA en gelijk na huisnr 13  
op grasweg LA (Karthuizerweg). 

3. Bij bosrand met kp68 LA, bomenrijke landweg (ook Karthuizer-
weg). Na bijna 500m weg van links negeren en 150m daarna RA. 
Aan einde op betonwegje RA, maakt verderop haakse linkerbocht, 
is daar fietspad. Loop fietspad van 1½ km uit, maakt onderweg 
bochten en gaat Dommel over. Op asfaltweg met kp11 LA en na 
200m bij fietsbord 55 en huisnr 1 scherp RA, landweg even langs 
bosje (r). Na 200m, direct na hele flauwe rechterbocht op 1e 
grassige landweg LA en na 150m op driesprong RA, ook grassige 
landweg met verderop een ruime rechterbocht. Aan einde op 
zanderige landweg LA. In bebouwing op klinkerweg lopend langs 
huisnr 7 RD, op X-kruising bij kp78 RA, na 250m ziet u links een 
plantsoen met rechts de bushalte. 
 
 
 
 

Sint Janspontje alternatief (blauwe lijn op kaartje): loop terug 
naar weg, daarop RA, wordt landweg. Aan einde op asfaltweg RA. 
Let op: na ruim 200m in flauwe rechterbocht bij lantaarnpaal 9 
RA, grasweg met linkerbocht, daarna stuk evenwijdig aan weg.  
Bij Dommel over weg verdergaan, Dommel over, volg naar links 
even onverharde paden langs Dommel en verdergaan over die 
weg (Kasterensestraat). Bij kp8 LA, strak voor spoor op wandel-
pad daarlangs (Duits lijntje) RA en lees verder vanaf punt 2.
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