Liempdse Wilgen
in de verkoop
Eén van de deelprojecten van de SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten is de
aanplant van 600 Liempdse Wilgen. De Liempdse Wilg is in de jaren vijftig opgekweekt
in Kasteren en behoort tot de officiële soorten van de wilgen. SPPiLL wil deze bijzondere, aan de Liempdse bodem aangepaste streekboom, terugbrengen in het Liempdse
landschap. Daarom heeft SPPiLL in 2012, in samenwerking met de populierenwerkgroep Liempde en Natuurwerkgroep Liempde 250 Liempdse Wilgen gestekt en opgekweekt. Voor € 1,- per stuk kunt u deze Liempdse Wilg kopen en op uw eigen terrein
planten. Als u interesse heeft, kunt u dat laten weten via info@sppill.nl.
Wilgenhout voor klompenmakers
Liempde was vroeger een echt klompenmakersdorp. Voor het maken van de klompen,
gebruikten de klompenmakers het liefst wilgenhout. De klompen die gemaakt zijn van
dit hout zijn lichter en beter bestand tegen vocht. De grond rondom Liempde bestaat
uit vochtige leem en dat veroorzaakt vaak de watermerkziekte bij wilgen. Dat is de
reden waarom Kees Sanders aan het experimenteren sloeg en de Liempse Wilg opkweekte. De Liempdse Wilg is namelijk beter bestand tegen de watermerkziekte.

Evenementen in Liempde
1 maart
Hollandse middag met DJ Ron
6, 7 en 8 maart
Voorstelling ’t Liempds Stukske:
Familie Bruinsma in de bocht
“Groeten van de Veluwe”
20 en 21 maart
Vinylmarathon
– 33 uur achter elkaar plaatjes draaien
22 maart
Brunchconcert
fanfare Concordia Liempde
6 april (2e paasdag)
Boeremèrt
In de avond live muziek
met folkband Kenneh
27 april
Viering Koningsdag

Café ‘t Huukske
Hof van Liempde

Het Wapen van Liempde

De Serenade
Centrum Liempde
Café De Durpsherberg
Centrum Liempde

Houd voor alle andere activiteiten
www.gastvrijliempde.nl in de gaten!

Vragen? Neem contact op!
Wilt u graag meer weten over de projecten, heeft u ideeën of
spreekt één van de projecten u dusdanig aan dat u graag mee
wilt helpen? Aarzel niet en neem contact op!
SPPiLL Projectenbureau				
p/a Oude Dijk 84, 5298 BE Liempde
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen)
06-83246226 (Désiré van Laarhoven)
E: info@sppill.nl

www.sppill.nl
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant
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Informatiefolder SPPiLL
Nummer 3, februari 2015
In deze nieuwsbrief van SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) praten we u bij over alle
ontwikkelingen rondom onze projecten. Projecten op het gebied van natuur, cultuurhistorie, de inrichting van
Liempde, recreatie en leefbaarheid. Hiermee wil SPPiLL ervoor zorgen dat Liempde een aantrekkelijk dorp blijft
voor huidige Liempdenaren en nieuwe inwoners. Dat doen we niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen.
Beste mede-inwoners van Liempde,
Er gebeurt veel in Liempde en als voorzitter van SPPiLL merk ik dat
het leeft. Bijna elke week krijgen we ideeën van andere partijen.
Ideeën op het gebied van leefbaarheid en ondernemerschap. Door
gebruik te maken van elkaars kennis en kunde helpen we elkaar
verder. Zo werken we veel samen met de leden van Stichting Kèk
Liemt die veel weten over cultuurhistorische aspecten, maar ook
met Liempdse ondernemers, Dorpsberaad Liempde, Stichting de
Brabantse Boerderij, Natuurwerkgroep Liempde, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Iedereen heeft zijn eigen specialisatie.
Daarnaast denken we mee over de toekomst van Pius X en werken
we samen met Stichting BNB (Stichting Boxtelseweg, Nieuwstraat
en Barrierweg) om te onderzoeken wat het aandeel doorgaand
vrachtverkeer is in Liempde.

Het is maar een aantal voorbeelden van de vele samenwerkingspartners. De plannen bespreken we ook met de gemeente.
We willen natuurlijk het liefst zo veel mogelijk zichtbare resultaten laten zien van de projecten. Toch is dat nu nog niet mogelijk.
Achter de schermen wordt enorm hard gewerkt om de projecten in
goede banen te leiden. De projectgroepen werken projectideeën
uit, vragen vergunningen aan en zorgen dat de projectplannen
een sterk fundament hebben. We vinden het belangrijk om
ontwikkelingen te delen en te laten zien waar we mee bezig zijn.
Daarom ontvangt u allen deze informatiefolder. Schroom niet om
te reageren of om u aan te melden als u ook graag een steentje
bijdraagt!
Tossy de Man, voorzitter SPPiLL

Projectgroep 1
Kloppend Hart van Het Groene Woud

Liemt in uitvoering

De projecten van SPPiLL zijn onderdeel van uit het uitvoeringsprogramma ‘Kloppend Hart van Het Groene Woud’. Hiertoe
behoren veertien projecten die worden uitgevoerd in de gemeenten Best, Sint-Oedenrode en Boxtel. Wat gaat er allemaal
nog meer gebeuren in de omgeving? Hieronder lichten we kort
drie projecten toe.

Ontwerp d’n Tip , Liempde
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Uitvoering d’n Tip in de wacht
Eén van de deelprojecten van Liemt in Uitvoering
is het plan bij D’n Tip. Dit plan is gereed. Er komen
onder meer fiets- en autoparkeerplaatsen, een
oplaadpunt voor elektrische auto’s, een bloemenplukhoek met insectenhotel, een houten veldpoort
als evenementenoprit en speelvoorzieningen. De
projectgroep wil zo snel mogelijk starten met de
uitvoering. Het is nog niet bekend wanneer dat
gebeurt. De gemeente Boxtel onderzoekt namelijk
de mogelijkheid om een waterbergingskelder te
realiseren op d’n Tip. Als de kelder er daadwerkelijk
komt, betekent dat de uitvoering opschuift naar
2016.
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Onderzoek waterbergingskelder
In het centrum van Liempde ervaart men wateroverlast bij grote regenbuien. De gemeente
onderzoekt mogelijkheden om deze overlast
te verminderen. Een mogelijke oplossing is
het realiseren van een bergingskelder voor
rioolwater. De gemeente heeft hiervoor D’n
Tip op het oog, omdat hier de meeste ruimte
is om zo’n ondergrondse opslag te realiseren.
Het overtollige water kan dan via het riool
hier naartoe stromen, maar dat vraagt wel
om een aanpassing van het rioolstelsel. Dit
wordt eerst verder uitgewerkt en onderzocht.
Daarna neemt de gemeente een besluit over
de komst van de waterbergingskelder.

Project nr C01041.000203

Herintroductie van het edelhert
Het kan zomaar gebeuren dat u binnen nu en enkele jaren in de
omgeving van Liempde een edelhert ziet lopen. Brabants Landschap gaat in een gebied van 300 hectare, aan weerszijden van de
natuurbrug over de A2, deze imposante dieren herintroduceren.
Ze maken Het Groene Woud nog bekender en aantrekkelijker.
En dat biedt kansen, met name voor de toeristisch-recreatieve
ondernemers. Want hoe bijzonder is het om oog in oog met een
edelhert te staan of om in de vroege ochtend het burlende geluid
te horen? Ze spelen daarnaast ook een sleutelrol bij natuurbeheer, in het verhogen van de biodiversiteit en binnen het functioneren van ecosystemen. Momenteel is Brabants Landschap
druk bezig met de voorbereiding van de benodigde terreininrichting, zoals het plaatsen van raster.” Het grofwildraster moet
ervoor zorgen dat de dieren binnen het afgerasterde gebied
blijven. Later dit jaar volgen er voorlichtingsbijeenkomsten voor
omwonenden en betrokken organisaties.

Restauratie kiosk
Het plan is om het Concardiapark op te knappen ter verbetering van de uitstraling.
Dit gebeurt onder meer door meer wandelpaden aan te leggen, het bestaande
wandelpad te vernieuwen en door beplanting aan te brengen. De kiosk wordt ook
gerestaureerd. Het houtwerk vertoont flinke slijtage, het rieten dak is nodig aan
vervanging toe en het talud neemt erg veel ruimte in beslag. De vergunningaanvraag voor de restauratie is ingediend. Zodra deze verleend is, start de projectgroep zo snel mogelijk met de werkzaamheden. Hierbij zijn alle handige handjes
natuurlijk welkom. Wilt u graag meehelpen? Dan kunt u zich altijd aanmelden (zie
achterzijde). De tekening voor het overige deel van het Concordiapark is bijna
gereed.

Samenwerking met Brabants Landschap - Groot Duijfhuis
Brabants Landschap gaat in het stalgedeelte van het Groot
Duijfhuis in Kasteren meerdere ruimtes inrichten voor informatiedoeleinden. De informatie is vooral lokaal gericht, specifiek op
de historie van het Groot Duijfhuis en de natuur in het gebied
eromheen. Het Groot Duijfhuis ligt niet ver van het toekomstige
informatiecentrum van SPPiLL vandaan. Beiden partijen hebben
op 11 december 2014 een intentieverklaring ondertekend om in de
toekomst te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld voor het gezamelijk
opzetten en beheren van een vrijwilligerspool en het opzetten van
arrangementen. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Kèk
Liemt. De samenwerkingsovereenkomst met deze partij werd ook
op 11 december ondertekend.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en intentieverklaring. Vlnr: Jan Baan (Brabants
Landschap), Arnold van den Broek (Kèk Liemt) en Tossy de Man (SPPiLL).

Projectgroepleden:
Jan Nijssen (Comité Boeremèrt),
Ton de Rooij (inwoner),
Henri van Ruremonde (inwoner),
Paul van Acker (Kèk Liemt),
Judith Terlouw (aanwonende
projectgebied).

Mart van Dulmen - voorzitter
“De projecten lopen momenteel zoals je dat kunt verwachten.
Natuurlijk wil je veel resultaten laten zien, maar er zit ook veel werk in de voorbereiding.
Al met al loopt het allemaal heel goed.”

Stadslandgoed Stapelen in Boxtel
Het park bij Kasteel Stapelen in Boxtel wordt getransformeerd
tot een openbaar toegankelijk park, onderdeel van het bredere
Stadslandgoed Stapelen. Een plek waar kunst, religie, natuur, water en stilte samenkomen en dat op een goede manier te bereiken
is vanuit het centrum. Met de prachtige oude bomen, het restaureren van religieuze elementen zoals de Mariagrot, en de aan te
brengen kunst, krijgt de bezoeker een unieke beleving. Daarnaast
worden de wandelroutes door het stadslandgoed gekoppeld aan
bestaande wandelroutes in de omgeving. Eind 2014 presenteerden de initiatiefnemers een gezamenlijke visie en medio 2015
komt er een plan voor de verdere inrichting. De aanliggende gebieden worden ook betrokken bij het stadslandgoed. Het gaat in
totaal om 26 hectare. Sjaak Beirnaert, directeur Kasteel Stapelen:
“Het wordt een stadslandgoed in het centrum van Boxtel waar
mensen kunnen verblijven, genieten van de rust, terecht kunnen
voor een kopje koffie en waar allerlei activiteiten plaatsvinden.”

Samenwerking met:

Projectgroep 2

Gemeente Boxtel
De gemeente Boxtel is voor SPPiLL een belangrijke
samenwerkingspartner. In 2012 tekenden de partijen een
overeenkomst tot innovatieve samenwerking. Vanuit het
eigen projectbureau werkt SPPiLL, in samenwerking met
inwoners, verenigingen en ondernemers aan projecten
binnen Liempde. Een nieuwe manier van samenwerking.
De projecten worden namelijk ontwikkeld en uitgevoerd
door eigen inwoners en niet door de overheid. Hoe kijkt de
gemeente daar tegenaan en hoe ervaren zij de samenwerking? We gaan in gesprek met wethouder Peter van de
Wiel.
De plannen van SPPiLL worden opgesteld in samenspraak met
de gemeente. Er is ook een stuurgroep bestaande uit leden van
SPPiLL, medewerkers van de gemeente en wethouder Peter van
de Wiel. “De samenwerking is tot nu toe prima verlopen”, vertelt
Peter. “Het is een leertraject geweest. Zeker in het begin waren
we vooral bezig om de juiste structuur te vinden, maar de samenwerking was altijd constructief en met respect voor elkaar. ”De
samenwerking werd gezien als pilot en liep tot januari 2015. “We
hebben aangegeven dat we de pilot geslaagd vinden en dat we
daarmee verder willen.”

Natuur- en cultuurprojecten
“Ik vind het fantastisch dat
Liempde zegt: het is ons dorp en
wij willen zelf bepalen hoe het eruitziet.”
Belang van leefbaarheid
De verschuiving van taken van de overheid naar de samenleving
is al langer een actueel thema. Peter: “Steeds meer verantwoordelijkheden komen bij burgers te liggen, maar dat biedt ook meer
mogelijkheden. In Liempde nemen ze zelf het initiatief en we zijn
gaan kijken hoe de overheid hierbij kan participeren. We spreken
steeds meer van overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.” SPPiLL is verantwoordelijk voor een groot aantal projecten.
Projecten die ervoor moeten zorgen dat Liempde een aantrekkelijk
dorp blijft voor inwoners en toeristen en dat de leefbaarheid op
peil blijft. “Leefbaarheid is van groot belang voor een dorp. Ik ben
ervan overtuigd dat de projecten van SPPiLL Liempde een ander
gezicht gaan geven. Kijk bijvoorbeeld naar de boerderij aan de
Barrierweg en de kiosk. SPPiLL levert een belangrijke bijdrage
om Liempde op de lange termijn leefbaar te houden en daar mag
Liempde trots op zijn.”

Natuur- en cultuurhistorische objecten
De projectgroep wil natuur- en cultuurhistorische elementen terugbrengen in Liempde. Zo gaat ze tien authentieke, functionerende waterputten realiseren en twee historische bakhuisjes. De
vergunningaanvraag voor de eerste drie waterputten is inmiddels
gepubliceerd. De locaties voor de overige zeven putten worden
nog bepaald. Meerdere mensen hebben aangegeven dat zij mogelijk een geschikte locatie hebben, en ook voor de bakhuisjes is
veel interesse. Maar liefst acht mensen hebben zich aangemeld.
Een aantal deskundigen heeft nu criteria geformuleerd voor de
locatiekeuze. Aan de hand van de criteria worden de locaties
beoordeeld en geselecteerd. Tot slot wil de projectgroep ook
vier authentieke Brabantse erven aanleggen. Dit project zit in
de voorbereidende fase. Bij de projecten zijn diverse partijen
betrokken, waaronder Stichting de Brabantse Boerderij.
Omgevingsvergunning schutskooi verleend
De omgevingsvergunning voor het realiseren van een schutskooi
met informatiebord is in januari 2015 verleend. De schutskooi
komt aan Schutstraat bij De Geelders. Met Staatsbosbeheer, eigenaar van de grond waarop de schutskooi komt en tevens beheerder van het gebied, wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten.
De planning is om de schutskooi dit voorjaar te realiseren. De
schutskooi is een beeldbepalend project dat een beeld geeft van
een oude Brabantse manier van vee houden. Het werd gebruikt
als opvangkooi voor losgebroken vee.

Projectgroepleden:
Ad de Kort (Natuurwerkgroep
Liempde), Karel Voets (kenner
van het Brabantse landschap),
Kees Quinten (Kèk Liemt),
Co Kramer (inwoner).

Eerste onderzoeksresultaten onderzoek grenswallen
In oktober 2014 is er bij de Velderse wal op Landgoed Velder
en één van de grenswallen in De Geelders een archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Dit met als doel om meer te weten komen
over de ouderdom, de opbouw en de historie van de grenswallen. De onderzoeksresultaten zijn deels bekend. Deze vindt u
in het tussentijds verslag op www.sppill.nl. De volgende stap
is om gedeelten van de grenswallen op te knappen en op een
interessante manier zichtbaar te maken en onder de aandacht te
brengen bij wandelaars. De plannen worden momenteel verder
uitgewerkt. Het project ligt in handen van Stichting Brabantse
Bronnen waarbij SPPiLL één van de samenwerkingspartners is.

Lex Schregardus - voorzitter
“Dit jaar steken we de handen uit de mouwen om gezamenlijk de diverse natuur- en cultuurprojecten te realiseren.
We hebben al veel gedaan, mede dankzij de geweldige inzet van vrijwilligers.
Denk maar eens aan de graafwerkzaamheden voor het onderzoek bij de grenswallen en het zagen en slepen van
hout voor de putmikken van de waterputten. Ondertussen werken vrijwilligers ook aan bestuurlijke zaken.
Zij zijn niet altijd zichtbaar maar wel onontbeerlijk voor de voortgang van de projecten.”

Projectgroep 4
Het Wij-gevoel
Projectgroep 3
Informatiecentrum Liempde
Hulp vrijwilligers
De boerderij in het hart van Liempde wordt ingericht als informatiecentrum. Het ontwerpbesluit voor de verbouw- en restauratiewerkzaamheden is medio februari ter inzage gelegd. De
projectgroep wil de verbouwing zoveel mogelijk uitvoeren met
hulp van vrijwilligers. Zij kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld
timmeren, metselen, schilderen en diverse hand- en spandiensten.
Heeft u zin om, samen met een groep enthousiaste collega’s, mee
te werken aan dit mooie project? Meld u dan snel aan!

Verwijderen asbest
Onlangs is door een professioneel bedrijf een asbestinventarisatie
uitgevoerd. Hieruit bleek dat er op enkele plekken in de boerderij
asbesthoudend materiaal verwerkt is. Omdat de verbouwing en
restauratie pas van start kunnen gaan als het asbest verwijderd is,
is hiervoor opdracht verleend aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit
bedrijf heeft het asbest eind januari zorgvuldig verwijderd volgens
de daarvoor geldende regels.
Samenwerking
Het is de bedoeling om van de boerderij een multifunctioneel gebouw te creëren met thema-activiteiten die aansluiten bij Liempde
en Het Groene Woud. Dit doet SPPiLL niet alleen, maar samen met
de Liempdse gemeenschap. Daarom is de projectgroep in gesprek
met verschillende partijen zoals Liempdse verenigingen en stichtingen. Het informatiecentrum krijgt dit jaar al een functie tijdens
de Boeremèrt. Daarnaast gaat SPPiLL langdurig samenwerken
met de Rabobank. Zij hebben besloten om de realisatie van het
informatiecentrum te ondersteunen.

Projectgroepleden:
Jeroen Berkhout (specialisatie renovatie oude panden), Arnold
van den Broek (Kèk Liemt), Bert Timmermans (Kèk Liemt), Peter
van den Hurk (specialisatie communicatie), Ger van den Oetelaar
(adviseur), Jan Habraben (specialisatie elektra), Cindy Feenstra
(specialisatie inrichting), Jan van Lierop (specialisatie bouw).

“Tijdens de open dag in november merkten we dat er veel belangstelling is.
Bezoekers gaven niet alleen positieve reacties, maar wilden ook echt meedenken.
Sommigen hadden aanvullingen op cultuurhistorische aspecten en er waren ook mensen
die nog wisten hoe het er vroeger uitzag.
We kregen meerdere reacties waar we erg veel aan hadden.”

Sfeervolle wintermaanden
De projectgroepleden van Het Wij-Gevoel hebben de afgelopen
maanden geslaagde acties opgezet. De lichtjes van Liemt in het
Licht zijn in januari weer opgeruimd. Samen met de Kribkesroute
en de Op Liemt Gemunt-Kerstspeurtocht veranderde Liempde
in een klein winterparadijs. Ondanks de slechte weersomstandigheden, was ook de Liemt Lopt Uit Kerstmarkt op 12 december
een groot succes. Dit met dank aan de vele vrijwilligers, de Op
Liemt Gemunt-ondernemers en de enthousiaste bijdragen van de
Liempdse clubs. Er was een grote opkomst en de nieuwe locatie
(Raadhuisplein) bleek een goede keuze te zijn.
Projectgroepleden:
Henk Quinten (Geld & Makelaardij), Jan Tax (Coop),
Jeroen van Oorschot (Garage van Oorschot), Gerrie van
der Donk (De Vuurput), René Knoops (Het Raadhuis
Verzekeringen), Nellie van de Veerdonk (De Pompoen),
Martien Saris (Saris Elektro), Jan Verhoeven.

Doe mee met Op Liemt Gemunt!
In januari was de prijsuitreiking van de Op Liemt Gemunt-Kerstspeurtocht. Er waren zestig goede oplossingen ingestuurd.
Onder hen werden twee tablets en negentien waardebonnen
van € 30,- euro verloot. Op Liemt Gemunt bracht in 2014 maar
liefst € 15.634,19 op. Een mooi bedrag! Ook dit jaar kunt u weer
meesparen met de actie en er is zelfs een nieuwe ondernemer
bijgekomen. Bij Drogist Bewust Beter krijgt u voortaan ook muntjes. ‘Woon in Liemt, koop in Liemt!

Willy Beerens - voorzitter
“Liempde fonkelde de afgelopen maanden als nooit te voren.
Met een kleine kilometer aan nieuwe lichtjes werd ons dorp beter in het licht gezet.”

Projectgroep 5
Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’
Nieuwe leden.
Projectgroep vijf verwelkomt vier nieuwe leden: Marly van Leeuwen, Maarten Termeer, Levy van den Boogaard en Paul Smulders.
Samen met Diane Melis vormen zijn de jongste projectgroep van
SPPiLL. De projectgroep staat aan het begin van een mooie start
om Liempde in de toekomst nog beter op de kaart te zetten.

Waar gaat de projectgroep mee aan de slag?
Met de projecten van SPPiLL ontwikkelt Liempde zich meer en
meer tot centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het
Groene Woud. Promotie speelt hierbij een belangrijke rol. De
projectgroepleden gaan nieuwe promotieactiviteiten opzetten,
de huidige middelen optimaliseren en de resultaten van andere
SPPiLL-projecten meer onder de aandacht brengen. Daarnaast
gaan de leden zich ook inzetten om het toeristisch- en recreatief
aanbod verder uit te breiden en te versterken. Zo gaan ze onder
meer wandel- en fietsroutes ontwikkelen, zich inzetten om meer
toeristische gidsen en ondernemers op te leiden en werken ze
mee met de ontwikkeling van een NS-wandelroute (in samenwerking met Lennisheuvel). De projectgroep gaat in 2015 en 2016
ook voor het eerst oogst- en demonstratiedagen organiseren in
Liempde.

Diane Melis - voorzitter
“Het echte werk moet nog beginnen, maar tot zover hebben we een gemotiveerde
groep met enthousiaste mensen die aan de slag willen!”

Projectgroepleden:
Marly van Leeuwen,
Maarten Termeer,
Levy van den Boogaard,
Paul Smulders.

