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Wandelroute  
Dommelbeemden
Deze wandeling loopt door een mooi deel van 
het Dommeldal met weidse uitzichten. De 
Dommel kronkelt er hier lustig op los. Tussen 
buurtschap Kasteren en het kerkdorp Olland 
liggen veel graslanden dichtbij het water. 
Dit zijn beemden. De hogere gronden, die je 
verder van de beek af ziet liggen, zijn bolle 
akkers. 

Op deze akkers wordt biologisch graan 
verbouwd. Het is de plek om te broeden 
voor de kwartel en patrijs. Onderweg zie je 
populieren en knotwilgen, oude afgesneden 
rivierarmen en ruige beemden met grote 
grazers. Mooie boerderijen en kapelletjes 
maken de afwisseling compleet.

Via het centrum van Liempde loop je richting 
de Dommel. Kies voor de korte route met het 
pontje over het water. Of neem de  route door 
Kasteren. Hier kom je langs het molenaarshuis, 
het Duits lijntje en een oud station. Bij Olland 
zie je goed het verschil tussen de weilanden 
en de ruige graslanden. De ijsvogel graaft 
zijn nestholte in de steile beekoevers van de 
Dommel. Hij zoekt zijn voedsel in de dode 
rivierarmen. Boven de Dommel vliegt de 
weidebeekjuffer. Op de Herscheweg zie je 
duidelijk de bolle akkers aan je linkerhand en 
de lagergelegen beemden rechts. De route 
gaat verder over brede zandwegen langs de 
Hezelaarsche Akkers weer terug naar Liempde.



Knotwilgen

Weidebeekjuffer

Praktische 
informatie
Toegankelijkheid
Honden mogen aan de lijn mee, maar ze 
zijn verboden op de verkorte route met het 
pontje. De route gaat voor een deel over 
onverharde paden. Trek stevige schoenen aan.

Start- en eindpunt
Raadhuisplein in Liempde.

Lengte
10 km, in te korten tot 7,5 km (bij gebruik van 
het zelfbedieningspontje over de Dommel).

Wandelknooppunten
De route volgt wandelknooppunten. Op één 
plaats wijkt de route hiervan af. 
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IJsvogel

       Kasterense watermolen
Het molenaarshuis zoals het nu is stamt uit 1758.  
In 1466 zou er hier al een molenaarswoning 
hebben gestaan. Tot 1960 stond hier een 
overblijfsel van een oude dubbele watermolen. 
In de 19e eeuw stonden langs de Dommel wel 
32 watermolens. Dat hier een watermolen heeft 
gestaan kun je ook zien aan de verbreding van de 
Dommel. Dit noemen we de molenvijver. 

       Duits Lijntje 
De Noord Brabantsch-Duitsche Spoorweg 
Maatschappij (NBDSM) van Boxtel naar Goch en 
Wesel werd in 1873 gemaakt. Dit ‘Duits lijntje’ was 
populair bij bedevaartgangers naar Kevelaer. Je 
ziet in Kasteren het oude station uit 1894. Nu is 
het een woning. In 1937 kwam er een eind aan het 
vervoer van personen. In 1984 was er ook geen 
goederenvervoer meer. 

Routebeschrijving
Liempde – Dommelsteegje || 
Op Raadhuisplein bij kp 77 LA ri kp 2, 
Dorpsstraat. Op eerste splitsing RD ri 
kerk. Op splitsing met Kerkstraat RD. 
Bij kp 2 RA ri kp 1, Dorpsstraat. Op 
Tooseplein RA Vendelstraat. Bij kp 1 
LA Smaldersestraat ri kp 3. Op vier-
sprong schuin LA, doodlopende straat. 
Op splitsing met Dommelsteegje bij   
kp 3* RD ri kp 4.

* Ingekorte route || 
Bij kp 3 RA ri kp 5, onverhard 
 Dommelsteegje naar  Sint-Janspontje. 
RD smaller wordend pad langs hek 
 volgen. Met trekpontje de  Dommel 
oversteken. Aan  overzijde pad 
 vervolgen langs picknickbank.  Einde 
pad bij kp 5 RA ri kp 68.  Vervolg de 
route beschrijving bij    Hoevedreef – 
Olland.



Groot Duijfhuis met duiventoren

D

C       Groot Duijfhuis en duiventoren
De eerste gegevens over deze boerderij komen 
uit de 14e eeuw. Deze heette toen nog ‘hove ten 
Acker’. De boerderij heeft een aangebouwde 
herenkamer. Ook staat er een Vlaamse schuur. Te 
weinig mest was de belangrijkste reden om rond 
1660 een duiventoren te bouwen. Toen veranderde 
de naam van de boerderij in Groot Duijfhuis. Het 
houden van duiven was een voorrecht van de 
adel. De honderden duiven leverden, behalve een 
mals boutje, honderden kilo’s fosfaatrijke mest. 
De hoeve is een rijksmonument en in bezit van 
Brabants Landschap. Neem even het paadje naar 
de Dommel. Vanaf het bankje geniet je daar van 
een prachtig uitzicht.

       Kerkakkers 
In de Middeleeuwen werd hier de Sint-Janskapel 
gebouwd. Liempdenaren werden hier tot 1860 
begraven. Er was lange tijd niets meer te zien. De 
laatste herinnering verdween in de jaren zeventig 
van de 20e eeuw, toen een vervallen knekelhuisje 
werd gesloopt. Nu is deze plek opnieuw ingericht 
als archeologisch monument en kun je de sporen 
weer zien.

Dommelsteegje – Hoevedreef | | 
Asfaltweg gaat na paaltjes over in 
halfverharde weg. Aan het eind bij kp 
4 RA, asfaltweg ri kp 8. Je  passeert 
bord ‘einde Liempde’. Via brug de 
 Dommel oversteken en asfaltweg 
blijven volgen, Kasterensestraat 
 (kijkpunt A). Op driesprong bij kp 8 
RD Kasterensestraat ri kp 6 (kijkpunt 
B). Op driesprong bij kapelletje en kp 6 
RD De Maai ri kp 5. Even voor de weg 
bocht naar L maakt 1e klinkerweg RA, 
Hoevedreef. Bij schuren de bocht mee 
naar L volgen (kijkpunt C). Neem hier 
even het paadje naar de Dommel voor 
een prachtig uitzicht. Na  huisnummer 
8 wordt de weg halfverhard. Op 
driesprong van graspaden bij kp 5 RD 
ri kp 68.

Hoevedreef – Olland ||  
Graspad met bochten blijven  volgen. 
Op driesprong RD ri huizen. Op 
asfaltweg RA. Op driesprong RD, 
 onverharde weg. Pad naar L negeren. 
Je passeert stiltetuin/picknickplek 
de Eschdonck. Op driesprong bij 
kp 68 RA, onverharde weg ri kp 67. 
Pad naar R ri draaihekje negeren. Op 
driesprong bij kp 67 RD, onverhard 
 Henselstraatje ri kp 66. Pad volgen 
langs  boomaanplant, RD blijven lopen.

Olland – Vendelstraat ||  
Bij kp 66 RA, pad van betonplaten ri 
kp 11. Op driesprong LA, betonplaten 
fietspad blijven volgen. Via houten 
brug de Dommel over en RD. Fietspad 
gaat over in Herscheweg. Weg met een 
bocht naar L volgen en 250 m daarna 
eerste zandpad RA (verlaat wandel-
netwerk). Op viersprong LA, verharde 
Pastoor Dobbeleijnstraat (kijkpunt D). 
Bij huisnr 4 LA, zandweg.



Dommeldal met peppellandschap

E
I
       Liempde
Liempde had vroeger een grote klompenindustrie. 
Op de deels sterk lemige gronden rondom 
Liempde werden vanaf 1750 veel populieren 
geplant. Het waren vooral Canadese populieren 
die snel groeien. Met deze populieren, de 
zandpaden en de vochtige broekgronden ontstond 
het bekende ‘peppellandschap’ van De Meierij. 
Het hout van de ‘canadassen’ of ‘peppels’ was heel 
geschikt voor het maken van klompen. Vooral in 
de 19e eeuw was hier veel vraag naar. Nu kent 
Liempde nog een enkele klompenmaker. Peppels 
leveren ook hout voor lucifers en papier. 

Vendelstraat – Liempde ||   
Bij kp 9 Vendelstraat, RD ri kp 
78. Op splitsing LA, onverharde 
 Reepenbergseweg. Einde op splitsing 
RA. Op splitsing bij bankje RD. Ook 
op volgende splitsing RD. Na  eerste 
huizen Liempde op splitsing RD, 
speeltuin aan linkerhand houden. Bij 
kp 78 RD ri kp 77 en na 10 m direct 
weer RA. Bij brandweer kazerne RD ri 
kerk, Oude Postbaan. Bij muziekkiosk 
RD.  Doorlopen tot kp 77 naast oude 
raadhuis (kijkpunt E).
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