
We doen het, omdat het belangrijk is!

Met de titel ‘Het is mijn hobby niet’ is recent een onderzoeksrapport verschenen over burgerpartici-
patie. Een toepasselijke titel. Hiermee geeft de onderzoeker aan dat inwoners initiatieven opzetten om-
dat ze het belangrijk vinden voor hun straat, wijk, dorp of stad. Het gaat niet alleen om ‘leuke dingen’, 
maar vooral om ‘belangrijke dingen’. En dat geldt ook voor SPPiLL. Voor Liempde is het van belang dat 
het zijn identiteit behoudt. Een dorp waar het prettig is om te wonen, verblijven, wandelen en fietsen. 
Een dorp dat barst van creatieve inwoners, waar de onderlinge betrokkenheid sterk is en dat een leven-
dig verenigingsleven kent. We willen ervoor zorgen dat Liempde deze bijzondere kenmerken behoudt en 
dat het voor iedereen aantrekkelijk blijft. Zowel voor inwoners, ondernemers als bezoekers.

In 2012 is vanuit een rode keet aan inwoners gevraagd wat zij nu 
echt belangrijk vinden voor het dorp. Niet het beleidsplan van de 
gemeente was het uitgangspunt, maar de wensen en behoeften 
van inwoners. De projectgroep Liemt in Uitvoering is met de meer 
dan duizend suggesties en ideeën aan de slag gegaan om een 
centrumplan te maken. Nu staan we op het punt om van start te 
gaan met de uitvoering en daar zijn we trots op. Er is een aantal 
jaar aan vooraf gegaan, maar we hebben de tijd goed benut. 
In plaats van alleen een centrumplan, zijn er allerlei projecten 
opgezet waarmee we Liempde ook op andere gebieden aantrekke-
lijker maken. Neem als voorbeeld de historische erven, bakhuizen, 
fruitboomgaarden en waterputten van de projectgroep Natuur- en 
Cultuurprojecten, de komst van bezoekerscentrum D’n Liempdsen 
Herd, de gidsencursussen om excursies vanaf het bezoekerscen-
trum te organiseren, maar daarnaast ook de samenwerking met 
Brabants Landschap om het Groot Duijfhuis en het edelhert 
bij het toeristisch aanbod te betrekken. Ondertussen is de 
gemeente Boxtel ook gestart met de bouw van de rioolwa-
terbergingskelder op D’n Tip. In deze nieuwsbrief leest u per 
projectgroep wat er op dit moment speelt.

Doelstelling van het project is dat zoveel mogelijk huiseigenaren 
hun regenwaterafvoer los koppelen van de riolering. Het water 
zou dan bij voorkeur moeten infiltreren in de grond, zodat in de 
zomer er ook een buffer is voor de naar verwachting steeds groter 
wordende droogteperiodes. Afkoppelen en infiltreren kan op 
vele manieren. Speciaal voor Liempde wordt hiervoor een voor-
beeldenboek op maat gemaakt gebaseerd op praktijkervaringen 
in Nederland, maar ook in Liempde zelf. We hopen dat we hiermee 
zoveel mogelijk huiseigenaren kunnen inspireren om zelf pas-
sende maatregelen te nemen. 

Het afkoppelproject wordt op dezelfde manier opgezet als alle 
andere SPPiLL-projecten, namelijk op basis van de leefbaarheids-
driehoek. Dit betekent dat zowel inwoners, ondernemers als 
verenigingen een rol in dit project gaan spelen. Voor de uitvoering 
van het project zoekt SPPiLL nog een aantal vrijwilligers die samen 
met de huiseigenaren oplossingen op maat kunnen bedenken om 
het betreffende huis af te koppelen. Achtergrondkennis in water-
techniek, landschapsontwerp, bouwtechniek e.d. komt hierbij 
naar verwachting goed van pas. Wil je meer weten hierover? Neem 
dan contact op met het SPPiLL Projectenbureau.

In september van dit jaar start SPPiLL in samenwerking met gemeente Boxtel en waterschap 
De Dommel een nieuw project, namelijk een project om regenwaterafvoeren van huizen af te 
koppelen van de riolering. Gestart wordt in een pilotgebied in het centrum van Liempde. De 
urgentie om af te koppelen is de afgelopen maanden met diverse vormen van wateroverlast 
nog eens bevestigd. 
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Vrijwilligers voor
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Een plan van de gemeenschap
Het is allemaal begonnen met een klein groepje inwoners en 
ondernemers. Uiteindelijk werken we ernaartoe dat het een plan 
van de hele gemeenschap wordt. Een echte Liempdenaar die zich 
al jaren voor het dorp inzet is Willy Beerens. Hij staat aan de voet 
van de oprichting van SPPiLL en is initiatiefnemer van welbekende 
activiteiten als Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt Lopt 
Uit (kerstmarkt). Door gemeenschapszin en ondernemerschap op 
een mooie manier te combineren, betekent hij enorm veel voor 
het dorp. Na jaren trouwe inzet, doet hij nu een stapje terug. Na-
mens het bestuur en alle mensen van SPPiLL, wil ik hem hartelijk 
danken voor zijn creatieve en inspirerende inbreng!

Tossy de Man, voorzitter SPPiLL

Wil je meehelpen of heb je nog vragen?
Wil je graag meer weten over de projecten, heb je ideeën of wil je jezelf 
inzetten voor SPPiLL? Neem dan contact op met het SPPiLL Projecten-
bureau. Als je wilt meehelpen met de verbouwwerkzaamheden van het 
toekomstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, dan kun je contact 
opnemen met Jan van Lierop (T: 06-12324746 - E: lies.jan@ziggo.nl).

SPPiLL Projectenbureau    
p/a Oude Dijk 84, 5298 BE Liempde
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen) 06-83246226 (Désiré van Laarhoven)
E: info@sppill.nl

Facebook.com/sppill.liempde

www.sppill.nl

Like de Facebookpagina van SPPiLL en blijf op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en de filmverslagen! Kijk hiervoor ook op het 
YouTube-kanaal van SPPiLL (ga naar www.youtube.com en zoek op 
‘SPPiLL’).

Iedere laatste zaterdag van de maand geopend!

Open zaterdag D’n Liempdsen Herd op 30 juli! 

Wekelijks werkt er een vaste club vrijwilligers aan de verbouwing en res-
tauratie van de boerderij aan de Barrierweg 4. Hier opent SPPiLL in 2017 
bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Het wordt een bezoekerscentrum 
voor de hele gemeenschap. Daarom nodigt SPPiLL alle inwoners en geïn-
teresseerden uit om tijdens de verbouwing alvast een bezoek te brengen. 
Iedere laatste zaterdag van de maand staat er van 9.00 tot 12.00 uur een 
open dag gepland. De eerstvolgende is op zaterdag 30 juli. Iedereen is 
van harte welkom voor een rondleiding en een kop koffie. Vanwege de 
vakantieperiode staat er in augustus geen open zaterdag gepland.

Aan de bewoners van dit pand

De hevige regenval zorgt regelmatig voor wateroverlast 
(Oude Dijk, juni 2016)

Open zaterdag D’n Liempdsen Herd



Projectgroep 5

Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’

Projectgroepleden: 
Levi van den Boogaard, 
Lenne Brands, Lieke van Houtum, 
Marly van Leeuwen, 
Nicole Smeele, Paul Smulders, 
Maarten Termeer en 
Wendy Roovers.

Werkzaamheden D’n Tip nu echt van start! 
Het gat in D’n Tip is vast niemand ontgaan. Hier wordt in opdracht 
van de gemeente Boxtel een rioolwaterbergingskelder gebouwd 
om overtollig rioolwater op te vangen. De hevige regenval in de 
afgelopen periode heeft de noodzaak wel bewezen. In september
start SPPiLL met de herinrichting van het bovengrondse gedeelte. 
Er komen onder meer parkeerplaatsen, oplaadpalen voor elek-
trische auto’s en fietsen, speelvoorzieningen gemaakt van natuur-
lijke materialen, houten veldpoorten en een bloemenplukhoek 
met insectenhotel. Mari van der Velden, bestuurslid en penning-
meester van SPPiLL: “Toen wij deze plannen bespraken met de 
gemeente, kwamen ook de klimaatveranderingen en waterover-
last in beeld. Behalve een stuk rioolvernieuwing, zou ook een 
rioolwaterbergingskelder een oplossing zijn. Dat is wat we nu bij 
D’n Tip realiseren. Dit bevestigt nog een keer dat de samenwer-
king met de gemeente heel belangrijk is.” 

Edelherten grote kans voor Liempde
In september worden door Brabants Landschap de eerste edel-
herten uitgezet in De Scheeken, tussen Best en Liempde. Het 
edelhert gaat het boegbeeld vormen voor de bijzondere natuur 
in Nationaal Landschap Het Groene Woud. En dat deze ‘koning 
van het woud’ in een natuurgebied in Liempde komt te lopen is 
natuurlijk heel bijzonder. Dit biedt volop kansen om meer toe-
ristische bezoekers naar Liempde te trekken. Vandaar dat SPPiLL 
in voorbereiding hierop gestart is met het opleiden van gidsen. 
De opgeleide gidsen zullen vanaf 2017 diverse excursies en 
rondleidingen gaan geven, waarbij het gebied met de edelherten 
ongetwijfeld een van de trekpleisters zal worden. D’n Liempdsen 
Herd gaat hiervoor de uitvalsbasis vormen.

Veldlesprogramma 
Om ook kinderen bij de bijzondere natuur van Het Groene Woud 
te betrekken start Stichting ARK Natuurontwikkeling met een spe-
ciaal hiervoor ontwikkeld veldlesprogramma in het edelherten-
gebied. In het najaar van 2016 wordt een pilot uitgevoerd voor de 
groepen 6, 7 en 8 van basisscholen uit de omgeving, waaronder 
ook basisschool De Oversteek.  

Activiteiten in het gebied
Het edelhertengebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. Er 
komt een gemarkeerde wandelroute in en op termijn ook een 
uitkijktoren. Ook is het mogelijk om als ondernemer een activiteit 
in het gebied te organiseren als bijvoorbeeld een fotografiework-
shop. Voor deze commerciële activiteiten is wel toestemming van 
Brabants Landschap nodig.

Ervaringen met de gidsencursus
In maart zijn twaalf cursisten gestart met het volgen van een gid-
sencursus. Hierin leren ze onder meer over de historie van Liemp-
de, de natuur en het landschap. De cursus duurt tot april 2017. 
Eén van de deelnemers is Wim Bressers: “De cursus is erg inte-
ressant en voldoet zeker aan mijn verwachtingenen. De onder-
werpen zijn heel divers en je leert ook veel nieuwe dingen. Ik wist 
bijvoorbeeld niet dat de bebouwing van Liempde eeuwen geleden 
aan de Dommel lag. Daar stonden ook de kerk en de school. De 
bebouwing heeft zich in de loop der jaren verplaatst naar waar het 
nu ligt.” Het is de bedoeling dat de cursisten vanaf 2017 excursies 
en rondleidingen gaan geven. Voor veel cursisten is dat nieuw, zo 
ook voor Wim. “We zijn allemaal trots dat we hier mogen wonen en 
leven. Het is mooi als we dan over ons dorp mogen vertellen aan 
mensen die dat interessant vinden.” In september start ook de 
ambassadeurscursus van SPPiLL. Het maximaal aantal deelnemers 
is bereikt, maar er komt nog een tweede ronde. Informatie hier-
over wordt nog bekend gemaakt.

Proef Lokaal Liempde
Na een geslaagde editie in 2015, organiseert SPPiLL in samen-
werking met Hofkapel De Kromploegers dit jaar wederom ‘Proef 
Lokaal Liempde, ’t Grootste Tapasdiner van Het Groene Woud’. Het 
culinair festijn vindt plaats op zondagmiddag 25 september op D’n 
Tip in Liempde. Op deze dag proef je de lekkerste streekgerechten 
gemaakt door professionele koks en hobbykoks uit Liempde en 
omgeving. Ben je (hobby)kok en heb je een leuk, creatief idee 
voor een streekgerecht? Dan kun je nog meedoen aan het evene-
ment. Meld je zo snel mogelijk aan bij SPPiLL via info@sppill.nl. 

Vrijwilligers gezocht
Waar kunnen kinderen zich het meest uitleven? Inderdaad, vaak 
is dat buiten. Rennen, klimmen, klauteren en verstoppen. De 
natuurlijke speeltuin op D’n Tip wordt hierop ingericht. Er komen 
onder meer boomstammen om op te springen, een tunnel van 
wilgentenen en een kruipbuis met speelheuvel. Om dit te bouwen,
zoekt SPPiLL enthousiastelingen die mee willen helpen. Een dank-
bare klus, want het wordt een mooie toevoeging voor het dorp. 
Heb je interesse? Neem dan contact op met het SPPiLL Project-
enbureau (zie achterzijde voor contactgegevens). Voor degenen 
die zich hebben aangemeld, organiseert SPPiLL een excursie 
naar natuurlijke speeltuin De Woeste Weide in Schijndel. Jeugd-
natuurwacht Liempde draagt ook een steentje bij en helpt met het 
bouwen van de wilgentunnel en het insectenhotel. 

De projectgroep Liemt in Uitvoering heeft als doelstelling om Liempde veiliger, autoluwer, toegankelijker, gastvrijer en mooier te 
maken voor inwoners en bezoekers. Actuele projecten zijn de herinrichting van D’n Tip en de herinrichting van het centrum. 

Ook toerisme vormt een belangrijk uitgangspunt binnen SPPiLL. Projectgroep 5 zet zich in om nieuwe promotieactiviteiten op te 
zetten, de huidige te optimaliseren en het recreatief aanbod verder uit te breiden en te versterken. 

Diane Melis - voorzitter 
“Er speelt enorm veel in onze projectgroep. De voorbereidingen voor Proef Lokaal Liempde zijn in volle gang, de gid-

sencursussen zijn gestart en het duurt niet lang meer voordat de edelherten worden uitgezet. Dat biedt mooie 
kansen. We zijn dan ook blij dat er veel interesse is voor de gidsencursussen en dat we de bezoekers in de toekomst 

nog beter kunnen voorzien van informatie over Liempde en Het Groene Woud!”

Het gat in D’n Tip

Deelnemers op pad tijdens de gidsencursus Proef Lokaal Liempde 2015 



Projectgroep 4

Het Wij-gevoel

Projectgroep 1

Liemt in uitvoering

Projectgroepleden: 
Ingrid van den Akker (inwoner), Willy Beerens (Keurslagerij Willy 
Beerens), Ruud Bouwmans (’t Struifhuis), Gerrie van der Donk (De 
Vuurput), René Knoops (Het Raadhuis Verzekeringen), Jos van de 
Laar (‘t Liempds Pakhuis), Jeroen van Oorschot (Garage van Oor-
schot), Moniek Pol (inwoner), Henk Quinten (Geld & Makelaardij), 
Martien Saris (Saris Elektro), Jan Tax (Coop), Nellie van de Veerdonk 
(De Pompoen) en Jan Verhoeven (inwoner). 

Willy Beerens - (oud)-voorzitter 
“Als je in Liempde woont en er actief bent, werk je aan iets goeds. Niet alleen voor 
jezelf, maar ook voor alle andere Liempdenaren. Een verantwoordelijkheid die iedere 
inwoner zou moeten kennen. Samen met veel vrijwilligers wordt enorm gepresteerd en 
komt er veel van de grond.”

De plannen voor het centrum
Eind augustus/begin september start de herinrichting van het 
Liempdse centrum. De werkzaamheden zijn voor de Boeremèrt 
(17 april 2017) afgerond. Het centrum wordt in zijn geheel 
verfraaid. Het projectgebied begint grofweg bij D’n Tip en eindigt 
bij de kruising Nieuwstraat/Vlasspeistraat, met daartussenin het 
Broekegangske, het Concordiapark, ’t Kaarpad en het Raadhuis-
plein. Daarnaast gaan ook gedeelten van de Oude Postbaan, 
Keefheuvel, Oude Dijk en Den Achterhof op de schop. De wegen 
en trottoirs worden opnieuw bestraat, de lantaarnpalen worden 
deels vervangen, de aanwezige parkeerplaatsen worden duidelij-
ker herverdeeld, de wegen worden versmald, trottoirs worden 
breder, de toegankelijkheid voor mindervaliden wordt verbeterd 
en daarnaast wordt ook het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Het 
plein wordt parkeervrij en ingericht als een soort ‘ontmoetings-
plein’ (bij het oude raadhuis) en ‘culinair plein’ (bij Het Wapen 
van Liempde). Op het plein bij het oude raadhuis komt tevens de 
weekmarkt. Het Concordiapark krijgt de functie van ‘muziekplein’ 
en wordt in de toekomst nog beter bruikbaar voor de organisatie
van activiteiten en evenementen. Bij de herinrichting maakt 
SPPiLL gebruik van bestaande materialen uit wegen en trottoirs. 

Een korte terugblik
Het begon allemaal met Op Liemt Gemunt dat zes jaar geleden 
is opgestart door OVL (OndernemersVereniging Liempde). “Er 
moest wat gebeuren om het voorzieningenniveau in ons dorp op 
peil te houden en daardoor de leefbaarheid in Liempde in stand 
te houden en liever nog te verbeteren”, vertelt Willy Beerens. “En 
hoe kun je dat beter bereiken dan door de handen ineen te slaan? 
Liempdenaren, verenigingen en ondernemers hebben samen 
iets neergezet wat nog steeds werkt. Dan bedoel ik niet alleen 
Op Liemt Gemunt, maar ook alles wat daarna volgde, zoals Liemt 
in het Licht en Liemt Lopt Uit.” Even later ontstond SPPiLL en 
werden de activiteiten gebundeld in de SPPiLL-projectgroep Het 
Wij-gevoel. Willy sloot zich aan bij het bestuur en werd voorzitter 
van de projectgroep. Nu is de tijd aangebroken dat hij stopt. “De 
periode in het SPPiLL-bestuur heeft mij geleerd dat je veel kunt 
bereiken door samen te werken, te luisteren naar elkaar en begrip 
te hebben voor elkaar. Als er dan ook nog eens medewerking en 
waardering van de Liempdse mensen volgt, is succes verzekerd!” 

De projectgroep Het Wij-gevoel is de club achter het spaarsys-
teem Op Liemt Gemunt, de kerstmarkt Liemt Lopt Uit en Liemt 
in het Licht. Eén van de grondleggers van deze activiteiten is 
Willy Beerens. Naast voorzitter van de projectgroep, is hij ook 
bestuurslid van SPPiLL. In juli stopt hij hiermee en doet hij een 
stapje terug. Het voorzitterschap van de werkgroep Op Liemt 
Gemunt is overgenomen door Coop-ondernemer Jan Tax.

Op Liemt Gemunt
Je kunt nog steeds volop sparen voor de muntjes van Op Liemt 
Gemunt. Door ze te schenken aan je favoriete vereniging, krijgt 
deze club extra inkomsten. De muntjes ontvang je bij besteding 
van vijftien euro bij de Op Liemt Gemunt-ondernemers (enkele 
ondernemers hebben een afwijkend verstrekkingspatroon). Eind 
juni is er een speciale zomeractie geïntroduceerd. Hiermee kun 
je sparen voor een strandbal, een vlag, een cap en een koeltas 
(op=op). De ondernemers organiseren daarnaast nog veel andere 
spaar- en winacties. Volg de Facebookpagina (www.facebook.com/
opliemtgemunt) om op de hoogte te blijven!  

Vervanging riool en plannen Concordiapark
Naast de wensen van SPPiLL, zijn ook de wensen van de gemeente 
Boxtel in de plannen opgenomen. Vanaf D’n Tip tot aan de krui-
sing Nieuwstraat/Vlasspreistraat wordt het riool vervangen en 
vergroot. Daarnaast staat gepland om het groen in het Concordia-
park duurzaam te verbeteren. Twaalf kastanjebomen zijn aange-
tast met de kastanjebloedingsziekte en worden vervangen door 
lindebomen. De drie grote, monumentale kastanjebomen blijven 
staan (deze zijn niet aangetast). Daarnaast wordt ook het gras 
opnieuw ingezaaid en komen er hegjes tussen de bomen. Het 
park blijft inzetbaar voor evenementen als de kermis, Boeremèrt, 
Limuscene en Oldtimerdag.

Reactie omwonende - informatieavond 14 april
“Ik vind het een goed plan. Er zijn punten verbeterd die we eerd-
er aan hebben gedragen. Het ziet er allemaal heel goed uit en ik 
ben benieuwd of het allemaal gaat lukken. Ik hoop dat, wanneer 
het over een jaar klaar is, we in een nog mooier Liempde mogen 
wonen.”

Informatieavonden
Op 14 april jl. heeft SPPiLL een informatieavond gehou-
den. Het was een druk bezochte avond waarbij SPPiLL 
veel positieve reacties en goede aanvullingen ontvangen 
heeft. De opmerkingen zijn goed afgewogen en verwerkt. 
Tevens is het plan tot bestekniveau uitgewerkt. Binnen-
kort organiseert SPPiLL nogmaals een informatieavond 
waarbij dieper wordt ingegaan op de planning en uitvoe-
ring. De datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

Mart van Dulmen - voorzitter 
“Voor SPPiLL is dit duidelijk één van de grootste projecten die zij als burgerinitiatief in samenwerking met de 

gemeente Boxtel gaat uitvoeren. Gelukkig worden onze plannen, die zijn ontstaan uit suggesties van de inwo-
ners, breed gedragen door de Liempdenaren. Daar zijn wij blij om, want na jaren van voorbereiden is het nu zover 

dat we echt kunnen starten. Ik hoop dat de onvermijdelijke overlast van korte duur is en dat we snel een mooi 
centrum hebben.”

Projectgroepleden: 
Paul van Acker, 
Jan Nijssen, 
Ton de Rooij, 
Judith Terlouw en 
Martien Timmermans.

Op maandag 26 september staat een bijeenkomst gepland 
voor alle ondernemers en verenigingen die aangesloten zijn 
bij Op Liemt Gemunt. Ben je als vereniging of ondernemer 
betrokken bij het spaarsysteem? Zet het vast in je agenda! 
De locatie en het tijdstip volgen nog. 

 Het plein wordt parkeervrij en ingericht als ‘culinair plein’ 

Het Concordiapark krijgt een opknapbeurt

 Iedereen kon tijdens de informatieavond de plannen inzien



Projectgroep 2

Natuur- en cultuurprojecten

Projectgroep 3

Informatiecentrum D’n Liempdsen Herd

Rob Dito - voorzitter
“Drie jaar geleden begonnen we met de ideeën om de vervallen boerderij aan de Barrierweg om te bouwen tot een bezoekerscen-
trum. Met een klein groepje pioniers startten we het avontuur, waarbij we niet wisten waar we allemaal tegen aan zouden lopen. 

Inmiddels is de groep vrijwilligers gegroeid tot meer dan veertig mensen! Er wordt hard gewerkt om tot een succesvolle realisatie 
te komen en voor Liempde een prachtige en unieke locatie af te leveren. In 2017 wordt het eindresultaat onthuld, maar tot het 

zover is is iedereen elke laatste zaterdag van de maand van harte welkom om zelf de voortgang te zien.”

Projectgroepleden: 
Arnold van den Broek, 
Cindy Feenstra,  
Peter van den Hurk, 
Jan van Lierop en 
Theo Verhagen.  

Lex Schregardus - voorzitter 
“Ik prijs me gelukkig met de groep vrijwilligers, het zijn echte duizendpoten! Als ze tegen een uitdaging aanlopen 
dan vinden ze altijd de juiste oplossing en de juiste mensen. Dit geldt zowel voor de vrijwilligers van de ‘groene’ 
projecten als de vrijwilligers die met hamer en troffel ware kunstwerken creëren. Zo ook Toon Ondersteijn. Hij heeft 
in zijn vrije tijd een steenuilenkast gemaakt en ingemetseld in de kopgevel van de D’n Liempdsen Herd. Een prachtig 
voorbeeld hoe natuur- en cultuurprojecten elkaar versterken.” 

Projectgroepleden: 
Ad de Kort, 
Co Kramer, 
Kees Quinten en 
Karel Voets.

De projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten zet zich om in van 
oudsher typerende elementen terug te brengen in het Liempdse 
landschap. Denk hierbij aan hoogstamfruitbomen, waterputten, 
een schutskooi en bakhuisjes. Hiermee wordt de relatie tussen 
het centrum en het buitengebied zichtbaar versterkt. 

Oude elementen restaureren
Aan de Donkerstraat 2 in Kasteren is het eerste historische erf 
bijna af. Hier wordt ook een waterput gebouwd, maar de hevige re-
genval heeft de aanleg enigszins vertraagd. Aan de Barrierweg 23 
zijn de resten van een negentiende-eeuwse waterput blootgelegd 
die, wanneer het grondwater voldoende gezakt is, een restauratie 
ondergaat. Op hetzelfde erf wordt in samenwerking met Stichting 
de Brabantse Boerderij, ook het eerste bakhuis gerestaureerd. Ook 
deze stamt uit de negentiende eeuw. “Tot nu toe is het resultaat 
prachtig”, zegt Lex Schregardus, voorzitter van de projectgroep. 
“Nu beginnen we aan de restauratie van de kopgevels en de 
sporenkap.” De verwachting is dat het bakhuis aan het eind van 
2016 volledig af is en in het voorjaar van 2017 de bouw van het 
bakhuis bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd start. 

Oude ambachten herleven
Met het terugbrengen van de bakhuizen, wil SPPiLL mensen 
enthousiasmeren voor dit eeuwenoude ambacht. Dat is gelukt. 
In samenwerking met bakker en ovenbouwer Gijs van Aarle uit 
Sint-Oedenrode zijn er excursies verzorgd naar andere bakhuizen 
in de omgeving om te leren hoe een traditionele oven te bouwen. 
Daarnaast heeft SPPiLL-vrijwilliger Cees Sleutjens een cursus in 
België gevolgd, zodat de kennis ook Liempde ingezet kan worden. 
In samenwerking met andere eigenaren van bakhuizen, ontstaan 
nu diverse initiatieven om op authentieke wijze brood te gaan 
bakken.

Kartuizer-grenswalroute Het Speet
In natuurgebied De Geelders is de Kartuizer-grenswalroute aange-
legd. Een prachtige wandelroute van ongeveer drie kilometer 
waarbij je onderweg meer te weten komt over de historie van het 
gebied. Op ieder routebordje staat informatie over bijvoorbeeld 
grenswallen en het leven van de kartuizers. Kartuizers zijn streng 
gelovige monniken die in de vijftiende eeuw in dit gebied leefden. 
Bijzonder is dat de route ook over een originele grenswal loopt. De 
grenswallen in De Geelders markeerden de ontginningsblokken, 
ook wel kampen genoemd, die vroeger werden gebruikt voor de 
productie van hout of gewassen. In augustus wordt een deel van 
de grenswallen beplant om de zichtbaarheid te verbeteren. De 
route start bij de schutskooi aan de Schutstraat in Kasteren.
 

Werkgroep exploitatie 
Er wordt hard gewerkt om van de boerderij een prachtig bezoe-
kerscentrum te maken. Maar voor wat voor activiteiten kun je er 
terecht en hoe gaat SPPiLL voldoende inkomsten generen? Dat is 
waar de werkgroep Exploitatie zich op richt. De werkgroep bestaat 
uit Hein van Beugen, Jeanne van den Hurk, Ingrid Saris en voor-
zitter Theo Verhagen. “We zijn met een enthousiaste club mensen 
met verschillende disciplines en achtergronden”, vertelt Theo. 
“Dat is goed, want volgens mij leidt diversiteit binnen een groep 
tot de beste resultaten. In september moet het activiteitenplan
klaar zijn. Daar gaan we de komende tijd volle kracht mee aan de 
slag.” Er zijn al wel enkele ideeën voor het plan. Zo komt er op de 
eerste verdieping een fraaie kantoorruimte die SPPiLL wil verhuren
aan een ander bedrijf of organisatie. “Het gaat er vooral om dat 
we activiteiten bedenken die aansluiten bij het karakter van D’n 
Liempdsen Herd en die het bezoekerscentrum, Liempde en Het 
Groene Woud aantrekkelijk maken. Tegelijkertijd moeten ze ook 
voldoende inkomsten opleveren. Daar moeten we de juiste balans 
in vinden.” 

Aan de Barrierweg 4 in Liempde staat een monumentale boerde-
rij. De boerderij wordt verbouwd en gerestaureerd om vanaf 
2017 te functioneren als bezoekerscentrum D’n Liempdsen 
Herd. Waar tot voor kort de focus lag op de restauratie en 
inrichting, breidt het aandachtsgebied steeds meer uit. Er zijn 
nu vijf nieuwe werkgroepen opgericht die zich ieder met een 
specifiek onderwerp bezighouden. Er is een werkgroep voor het 
erf (voorzitter: Arnold van den Broek), exploitatie (voorzitter: 
Theo Verhagen), informatievoorziening (voorzitter: Peter van 
den Hurk), inrichting (voorzitter: Cindy Feenstra) en restau-
ratie (voorzitter: Jan van Lierop). De voorzitters zijn tevens 
lid van de projectgroep D’n Liempdsen Herd. De werkgroepen 
bestaan uit veel nieuwe gezichten. Dat betekent dus nieuwe 
aanvullingen en frisse ideeën. De projectgroep is klaar om een 
goed functionerend bezoekerscentrum op te bouwen dat zowel 
voor inwoners als bezoekers veel te bieden heeft.

Verbouwing en restauratie
Er is enorm veel werk verzet in D’n Liempdsen Herd. Binnen heb-
ben de verschillende ruimten een flinke opknapbeurt gehad. Er 
is gemetseld, de muren en vloeren zijn geïsoleerd, er zijn nieuwe 
leidingen gelegd en de muren in het schuurgedeelte zijn verste-
vigd. Aan de achterzijde van de boerderij is onlangs de laatste 
hand gelegd aan de ruwbouw van de nieuwe toiletgroep. Jan van 
Lierop, voorzitter van de werkgroep: “We staan op het punt om 
aan de buitenkant van de boerderij te beginnen. Het metselwerk 
en de muren worden verstevigd. Daar gaan de architect en con-
structeur een tekening voor maken. Verder zijn ook de kozijnen 
eruit gehaald die Bert Timmermans in zijn werkplaats gaat res-
taureren.” De boerderij is een rijksmonument, dus de verbouwing 
wordt uiterst zorgvuldig en in goede afstemming met de monu-
mentencommissie en andere partijen uitgevoerd. Gelukkig werkt 
SPPiLL met een groep vakkundige mensen die ieder enthousiast 
en met hun passie voor het vak de werkzaamheden uitvoeren.

 De schutskooi in Kasteren is het startpunt van de Kartuizer-grenswalroute Het Speet Mede dankzij Driek Termeer zit er een mooi gemetselde bakoven in het bakhuis
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