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150 meter
tot  het  
pontje

Liempde
1 ,2 km

P11. Vlaamse schuur

Zie je
mij?

10. Nest

Waar ben ik
van gemaakt?

9. Populieren

Wat
ben ik?

Bankje om te zitten

8. Scheidingsboom

Hoor je 
mij?

7. Bolle akker
6. Sint Janspontje

5. Boomgaard
Zoek je 
mij?

4. Zandpad

3. De Dommel
Kom je 
kijken?

2. Duiventoren

Ik ben
hier!

1. Groot Duijfhuis

Als 
je oversteekt met 

het  pontje kun je naar het  
dorp Liempde lopen.  Midden 

in het centrum, aan een pleint je ,  
staat  een mooi verbouwde 

boerderi j :  D’n Liempdsen Herd.  
Hier  kun je lekker iets dr inken 

en de boerderi j  met het 
winkelt je beki jken.

Tip...
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Brabants Landschap 
is  eigenaar van het Groot 

Duijfhuis en van grote delen van 
het Dommeldal .  Samen met onze 

beschermers en vr i jwi l l igers zorgen 
we voor natuur en waardevol le 
landschappen in Brabant .  Ook 

beheren we historische gebouwen.  
We laten mensen van dit  al les 

genieten en geven het door 
aan de komende 

generaties .

Info.
..

. . .het  Groot 
Duijfhuis in het  

klein is  nagebouwd 
in Madurodam in 

Den Haag?

Wist je dat...

Een korte route voor kinderen, om 
samen met een volwassene te 
wandelen. Volg de routebeschrijving en 
ontdek het mooie landschap in het 
Dommeldal!

Startpunt: Het Groot Duijfhuis,     
      Hoevedreef 2 in Liempde

1 , 8  k m  w a n d e l p l e z i e r

Het Duivenpad



Eindpunt
We zijn terug bij het Groot Duijfhuis. Als de 
deur open is, kun je je gevonden 
natuurschatten laten zien en vragen stellen 
aan de medewerkers. Of neem een kijkje bij 
de kippenkooi en de schapen!

Kom je 
kijken?

9. Populieren
Onderweg kijken we even naar de grote lange bomen die hier in 
de berm staan. Het zijn populieren. In Liempde en omgeving 
staan heel veel van deze bomen.

> Weet je wat in Liempde het belangrijkste is wat ze 
van dit hout maken?

> Hier kun je heel ver weg kijken! Wat zie je allemaal? Herken je 
de gebouwen?

Het 
Groot Dui jfhuis 

is  van maart  t/m september 
geopend op de laatste zondag van 
de maand.  Soms zi jn er  nog extra 

act iv i teiten op andere dagen.

In andere natuurgebieden hebben we nog meer 
beleefroutes voor kinderen.  

Ki jk maar eens op www.brabantslandschap.nl  
wat er  al lemaal  te doen is .  

Of download de app Vossenstreken op
www.vossenstrekenapp.com 

Vo
nd

 je 
het leuk?

11. Vlaamse schuur
Rechts zie je een heel oude schuur. Dit wordt een Vlaamse 
schuur genoemd. Deze is al bijna 500 jaar oud. Zie je hoe scheef 
de schuur is? Hier bewaarden ze vroeger het graan dat van de 
akkers gehaald werd.

> Wat kun je nog meer bewaren in zo’n schuur?

Ga bij de volgende straat linksaf.

Zie je
mij?

10. Nest
Net voorbij de boerderij aan de linkerkant zie je een paal met een 
nest.

> Welke vogel bouwt zijn nest zo groot en hoog? 

> Weet je of die vogel het hele jaar door 
in het nest leeft?

Volg het pad en ga met de bocht mee 
naar links, richting de huizen.

Aan het eind van het pad ga je links. Dit is een verharde 
weg. Let op de auto’s en fietsers (loop aan de linkerkant).

Heb je ondertussen al iets moois gevonden uit de natuur? 
Of nog nieuwe soorten bloemen gezien?

Hoor je 
mij?

8. Scheidingsboom
Hier staat een grote boom in de wei. Vroeger plantten ze vaak 
een boom op de grens van het land. Zo wisten ze waar het land 
van de buurman begon. Dat kun je hier nog heel goed zien.

> Weet jij wat voor soort boom dit is?

> Je bent ongeveer halverwege de wandeling, hier kun je even 
zitten. Als je héél stil bent, hoor je misschien geluiden uit de 
natuur. Wat hoor je allemaal?

Volg het pad verder door de bocht. Dan kom je bij een 
bankje.

7. Bolle akker
Aan de linkerkant zie je dat het veld heel hoog ligt. Het ligt 
helemaal bol. Dit heet een “bolle akker”. Dit kun je het beste zien 
als er nog niets op groeit. 

De akker is zo hoog en bol omdat er al heel lang, meer dan 
duizend jaar, mest is opgebracht. Zo kon het graan goed groeien.

Het duivenpad gaat verder via het zandpad (links 
aanhouden).

6. Sint Janspontje
Rechts is een pad met een bord: Sint Janspontje. Hier kun je 
inlopen en er is ook een bankje.

> Weet jij wat een pontje is?

5. Boomgaard
Voorbij de hoge bomen zie je rechts een boomgaard met heel 
veel appelbomen.

> Kun jij 3 namen van appels noemen? 

> Wat kun je allemaal met appels maken?

Zoek je 
mij?

4. Zandpad
De weg wordt een zandpad. Zandpaden zijn erg 
belangrijk voor bloemen, insecten en vogels.

> Hoeveel verschillende bloemen zie je hier 
staan? En kun je ook kriebelbeestjes 
ontdekken?

Loop weer terug naar de weg en ga rechtsaf. 

Kijk ondertussen maar eens goed rond of je iets uit de 
natuur kunt vinden. Misschien ligt er wel een mooi 
blaadje, een bijzonder steentje of een vogelveer.

3. De Dommel
Het riviertje de Dommel stroomt helemaal vanuit België naar hier 
en gaat verder naar Den Bosch.

> De boerderij werd dichtbij de Dommel gebouwd. Waarom 
zouden mensen vroeger dicht bij het water willen wonen? 

> En jij, zou jij hier ook willen wonen?

Volg het paadje langs de toren, tot het einde naar het 
uitzichtpunt.

>  Buiten op de Duiventoren staat precies wanneer die gebouwd 
is. Kun jij het zien?

2. De Duiventoren
In deze toren werden vroeger duiven 
gehouden. De duiven vlogen door de gaten 
naar binnen. Ze kwamen om te rusten nadat 
ze op het land gegeten hadden. In de toren 
poepten ze naar beneden en deze mest gebruikten de boeren om 
op het land te strooien. Soms werden de duiven ook gegeten, 
zoals wij nu een gebraden kippetje eten.

Halverwege de toren zit een schuine plank. Zo kon de marter (een 
roofdier) niet bij de duiven komen.

In de boerderij woont een gezin, het is niet de bedoeling 
om door de poort te gaan!

Loop richting de toren.

Ik ben
hier!

1. Het Groot Duijfhuis
Deze boerderij is al meer dan 600 jaar oud. Er staan geen koeien 
meer in de stal, maar het is nu een infopunt. Je kunt nog wel een 
beetje zien hoe het er vroeger uitzag. Als de deur gesloten is, kun 
je op de knop bij de glazen deur drukken. Dan gaat het licht aan 
en kun je binnen kijken.

> Binnen staat een vitrine met een 
dier dat hier in de buurt bij het water 
leeft. Weet jij welk dier dat is?

Een korte route voor kinderen, om samen met een 
volwassene te wandelen. Volg de routebeschrijving en 
ontdek het mooie landschap in het Dommeldal!

Startpunt: Het Groot Duijfhuis,  Hoevedreef 2 in Liempde.

1 , 8  k m  w a n d e l p l e z i e r

Het Duivenpad


