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Bijdrage aan het landschap
Met het boeken en beleven van een Liempds arrangement 
draagt u bij aan de versterking van het landschap rondom 
Liempde. Per boeking wordt er een bijdrage gestort in een 

landschapsfonds. Dit geld wordt in samenwerking met 
Natuurwerkgroep Liempde gebruikt om de omgeving van 

Liempde nog mooier te maken.

De Liempdse routes zijn ontwikkeld door SPPiLL 
(Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde)

in nauwe samenwerking met 
heemkundestichting Kèk Liemt.

Met dank aan de financiële bijdragen van Citymanagement Boxtel, SPPiLL,
Reconstructiecommissie Streekraad Het Groene Woud en De Meierij

en Provincie Noord-Brabant.

 

Liempde, Gastvrij Hart van Het Groene Woud

Klompen in Liempde

Liempde was vroeger een echt klompenmakersdorp. 
In 1890 telt het dorp 29 klompenmakerijen waar 
dan 232 mensen werkzaam zijn. De vele wilgen en 
populieren die rondom Liempde groeien, verklaren 
de grote klompnijverheid, want van die houtsoorten 
worden de meeste klompen gemaakt. Veel boeren in 
Liempde maakten in de wintermaanden klompen als 
bijverdienste. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt 
met het maken van klompen veel geld verdiend, omdat 
het leger grote hoeveelheden klompen bestelt. In 1929 
wordt er elektriciteit aangelegd in Liempde, waarna de 
klompenmakers geleidelijk overstappen op de machi-
nale productie van klompen. Het ouderwetse handwerk 
sterft langzaam uit. Wanneer door de crisis van de 
dertiger jaren de prijzen dalen en er minder klompen 
worden verkocht, omdat er meer schoenen worden 
gedragen, kunnen veel klompenmakers hun bedrijf 
niet meer handhaven. In de eenentwintigste eeuw is er 
Liempde nog één klompenmakersbedrijf gevestigd, dat 
van de familie Traa aan de Kapelstraat.

Startpunt: Raadhuisplein nabij wandelknooppunt 77.

1. Hanne mi de moor 
Het beeld ‘Hanne mi de moor’ naast het voormalig 
raadhuis van Liempde toont Hanne, die met een wa-
terketel (moor) water over de straat giet om onkruid 
of mieren te verdelgen.

2. Oude Postbaan 7  
Rechts naast Oude Postbaan 7 lag vroeger de 
klompenwerkplaats van Jan van Alphen, getuige de 
gevelsteen in het pand. Na het afbranden van de 
werkplaats is dit woonhuis gebouwd.

3. Populierenlaan
Rechts van Oude Dijk 23 loopt een zandpad, de 
Populierenlaan genaamd, vernoemd naar de 
belangrijkste houtsoort waar klompen van werden en 
worden gemaakt.

4. Oude Dijk 39
Achter het huidige pand Oude Dijk 39 stond vroeger 
de klompenwerkplaats van Jan Thomassen.

5. Het Klompenhuis
Het pand Akkerstraat 8 draagt de naam ‘Het Klom-
penhuis’, zoals te lezen is in het bovenlicht boven de 
voordeur. De naam verwijst naar de klompenmakerij 
van Bertus van der Velden en later van zijn zonen 
Jan en Harrie, die hier tot midden jaren negentig 
van de vorige eeuw stond.
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Wandelroute Klompen in Liempde  2,1 kmBehorende bij het wandelroutenetwerk.
6. Nieuwstraat 32 

Het vervallen bijgebouw rechts naast het pand Nieuwstraat 32 is het restant van 
een klompenwerkplaats uit 1889.

7. D’n Dissel 
Dit huis aan Nieuwstraat 36 draagt de naam ‘d’n Dissel’, getuige het bordje op 
de gevel. Een dissel lijkt op een bijl en is een klompenwerktuig waarmee de ruwe 
bast van een boom wordt gehaald. In dit pand was vroeger de klompenmakerij van 
Bertus van Aarle gevestigd.

8. Jan en Janus
Vlakbij het huidige pand Kerkheiseweg 6 stond vroeger de klompenmakerswerk-
plaats van Jan en Janus van Alphen.

9 en 10. Kapelstraat
In de Kapelstraat stonden vroeger verschillende klompenmakerijen. Op nummer 32 
was een grote klompenfabriek gevestigd met een bijbehorend woonhuis op nummer 
34. Op de plek van nummer 24 was vroeger eveneens een klompenmakerij.

11. Laatste klompenmakerij
Op Kapelstraat 9 is de laatste actieve klompenmakerij van Liempde gevestigd, 
Klompenfabriek Traa. Sinds 1928 worden hier traditionele houten Hollandse klom-
pen gemaakt. De droogkamers en de verbrandingsoven voor de houtsnippers liggen 
aan de achterzijde van de fabriek. 

12. Nillis
Op de hoek Dorpsstraat/Kapelstraat/Toose Plein staat het beeld van Nillis de 
Klompenmaker. Nillis heult met een ‘guts’ een klomp uit. Hij staat in een typische 
klompenmakershouding, kenmerkend voor de klompenmakers van weleer. Het 
beeld is gemaakt door Pier van Leest en wordt in 1984 door Sint Nicolaas aan 
Liempde geschonken, ‘het braafste dorp van Nederland’. Nillis wordt financieel 
gesteund door de vijf klompenmakersbedrijven die Liempde dan nog rijk is.

13. Gebroeders Smulders
Rechts naast het pand Vendelstraat 23 bevond zich vroeger de klompenmakers-
werkplaats van de gebroeders Smulders.

14. Keefheuvel 34, 36 en 38
De huidige woonhuizen aan Keefheuvel 34, 36 en 38 vormden voorheen één pand. 
In het inmiddels gesloopte tussenstuk was de klompenmakerswerkplaats van Harrie 
van der Vleuten gevestigd.

15. Glas-in-loodraam
Terug bij Hanne op haar klompen. In de rechtergevel van het oude raadhuis zijn in 
het glas-in-loodraam van de voormalige B&W-kamer klompen afgebeeld.
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