Doe mee aan de
ambassadeurscursus

De natuur rondom Liempde is een van de ondewerpen in de cursus

Heb je altijd al meer over Liempde willen weten en vind je het leuk
om anderen daarover meer te vertellen? Doe dan mee aan de ambassadeurscursus van SPPiLL. Tijdens de ambassadeurscursus leer je hoe
je toeristische bezoekers kunt voorzien van informatie over Liempde
en Het Groene Woud. De cursus is met name interessant voor horecaondernemers of ondernemers op het gebied van toerisme. Je kunt
natuurlijk ook deelnemen vanuit interesse in je dorp en de omgeving.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit vijf avondbijeenkomsten, twee excursies op zondagochtend en een afsluitende avond. Iedere twee weken is er één
bijeenkomst. De eerste bijeenkomst start in september. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de historie van het dorp en
Het Groene Woud, de natuur (flora & fauna) en het omliggende landschap. Ook leer je van alles over gastheerschap. Om deel te nemen
aan de cursus wordt een eigen bijdrage van € 25,- gevraagd. Heb je interesse? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar
info@sppill.nl.
Geslaagd?
Na afronding van de cursus krijg je de kwalificatie ‘Liempdse Gastvrije Ambassadeur’ en een herkenningsspeldje. Ben je ondernemer?
Dan ontvang je ook een raamsticker waarop de kwalificatie zichtbaar is. Na afronding van de cursus hoef je niet deel te nemen aan de
gidsenpool van SPPiLL.

Neem een kijkje bij D’n Liempdsen Herd
Er wordt hard gewerkt in de boerderij aan de Barrierweg 4. Wekelijks, en zelfs bijna dagelijks, is in de boerderij een vast clubje
vrijwilligers te vinden die de boerderij restaureert en verbouwt tot
D’n Liempdsen Herd. Vergeet niet dat D’n Liempdsen Herd van alle
Liempdse inwoners is. Het wordt dan ook een warme, gezellige
plek voor de hele gemeenschap. Daarom nodigen we je graag uit
om eens een kijkje te komen nemen. Iedere laatste zaterdag van
de maand zet SPPiLL de deuren open. De vrijwilligers staan voor je
klaar om een rondleiding te geven en uit te leggen wat er allemaal
gaat gebeuren. Iedereen is van harte welkom!
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 Projectenbureau. 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

Bezoekers lopen door D’n Liempdsen Herd

De eerst volgende open zaterdag staat gepland op zaterdag 30 april
van 9.00 tot 12.00 uur. Daarna is de boerderij open op zaterdag 28
mei. Tot dan!

Facebook.com/sppill.liempde
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’).

www.sppill.nl

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant
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Aan de bewoners van dit pand

We doen het voor Liempde!
Er is de laatste maanden veel gebeurd in Liempde. In de boerderij aan de Barrierweg 4
wordt volop geklust, op steeds meer plaatsen in het dorp staan historische waterputten,
de werkzaamheden aan D’n Tip zijn gestart en de plannen voor de herinrichting van het
centrum zijn inmiddels concreet. Als vrijwilligersorganisatie is het bijzonder dat er zoveel
van de grond komt. Het laat zien dat er veel betrokken inwoners zijn. We doen het voor
Liempde!
Wanneer je op een doodnormale dinsdagochtend door het centrum rijdt, dan valt het op
dat het bij de boerderij vaak erg druk is. De
vrijwilligers werken hard om van het monumentale pand een prachtig bezoekerscentrum te maken. Ook bij D’n Tip wordt volop
gewerkt. Hier is de Liempdse aannemer Jan
van den Boomen gestart met de realisatie van
de ondergrondse rioolwaterbergingskelder.
De kelder moet zorgen voor minder wateroverlast in het centrum. Het is een tijdelijke
opslag voor rioolwater. Als deze kelder eenmaal gebouwd is, start SPPiLL in september
met de bovengrondse werkzaamheden op D’n
Tip. Het evenemententerrein krijgt een echte
facelift!

Informatieavonden
Helaas ontkomen we niet aan omleidingen,
maar als u weet wat de resultaten zijn, dan
denk ik dat u met plezier omrijdt. We vinden
het belangrijk dat u als inwoners goed
geïnformeerd wordt. Daarom organiseren
wij binnenkort een informatieavond waarin
we alle plannen uitgebreid toelichten. U
bent van harte welkom. Houd onze website
www.sppill.nl in de gaten voor de datum.
De omwonenden krijgen een persoonlijke
uitnodiging.

Toekomst van Liempde
Dit zijn uiteraard niet de enige ontwikkelingen die spelen, want bij alle projectgroepen
van SPPiLL zijn het komend half jaar topacLiempdse kern op de schop
tiviteiten zichtbaar. Uiteraard kan dat niet
Niet alleen D’n Tip, maar ook de Liempdse
zonder al die betrokken inwoners die vanuit
kern gaat op de schop. In 2012 hebben alle hun achtergrond, interesse en hun verbinLiempdse inwoners wensen en ideeën kunnen ding met het dorp hun bijdrage leveren. Saaanleveren voor het centrum. Er kwamen
men zetten we ons in voor de toekomst van
meer dan duizend reacties. Deze zijn samen- het dorp! In deze informatiefolder leest u
gevat, uitgewerkt tot concrete plannen en
precies wat er de komende tijd op de planafgestemd met de gemeente, omwonenden ning staat.
en andere betrokkenen. Nu staan we bijna op
het punt om echt van start te gaan. De plan- Tossy de Man, voorzitter SPPiLL
nen maken het centrum fraaier, toegankelijker, veiliger en meer uitnodigend. Daarnaast
wordt in een deel van het projectgebied ook
de riolering vervangen. De werkzaamheden
staan gepland na de bouwvak.

SPPiLL in het algemeen

Projectgroep 5

Waarvoor doen we het ook alweer?

Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud

SPPiLL is opgericht in 2011 en ontstaan vanuit OndernemersVereniging Liempde (OVL). Sinds de oprichting is de stichting flink
gegroeid en loopt er een groot aantal projecten. Wat wil SPPiLL met
deze projecten bereiken, hoe worden ze gefinancierd en wat is de
onderlinge samenhang van deze projecten? Je leest het op deze
pagina.
In 2009 constateerde OVL dat het ondernemersklimaat in Liempde
sterk onder druk stond. Wanneer het aantal ondernemingen zou
teruglopen, betekent dat ook een terugloop van de voorzieningen
in het dorp. Dat heeft tot gevolg dat Liempde minder te bieden
heeft voor jong en oud. OVL wilde dat probleem aanpakken en
bedacht een drietal acties: Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en
Liemt Lopt Uit (kerstmarkt). Acties die leiden tot een aantrekkelijker klimaat voor ondernemers, een sterkere sociale samenhang
tussen inwoners en een impuls voor de verenigingen. Goed voor
de lokale economie en goed voor de leefbaarheid! Daarnaast werd
er ook flink ingezet op de promotie van Liempde. Om de financiën
en verantwoording te scheiden van OVL is SPPiLL opgericht.

Waarom deze projecten?
SPPiLL breidde de plannen uit en ontwikkelde het project ‘Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart
van Het Groene Woud’. Een groot en divers plan bestaande uit
meerdere deelprojecten. De projecten lopen uiteen van investeringen in natuur, cultuurhistorie, recreatie en toerisme tot aan
investeringen in de openbare ruimte. De projecten verschillen
enorm van elkaar. Toch zijn ze allemaal opgesteld vanuit één
gedachte en hangen ze sterk met elkaar samen. De investeringen
zorgen er namelijk voor dat Liempde aantrekkelijker wordt voor
de huidige en toekomstige bewoners. Daarnaast heeft het dorp
ook steeds meer te bieden voor recreanten en toeristen. Al deze
effecten zijn goed voor de lokale economie en hiermee ook voor
de leefbaarheid van Liempde. Liempde wordt namelijk aantrekkelijker voor (nieuwe) bedrijven en detailhandel waardoor de
voorzieningen in ons dorp op peil blijven. En dat zorgt ervoor
dat de leefbaarheid van Liempde in stand blijft. Voor nu en in de
toekomst!

Promotie van Liempde als Gastvrij Hart van Het Groene Woud

De deelnemers (en begeleiders) van de gidsencursus tijdens de eerste bijeenkomst in maart

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. Projectgroep 5
zet zich in om nieuwe promotieactiviteiten op te zetten, de huidige
te optimaliseren en het toeristisch en recreatief aanbod verder uit
te breiden en te versterken. In de projectgroep zijn negen inwoners
vertegenwoordigd. Nieuw in de projectgroep zijn Lenne Brands,
Lieke van Houtum en Wendy Roovers.
Gidsencursus
Het toekomstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd is het
startpunt om Liempde en de omgeving te verkennen. Vanuit deze
functie bestaat de behoefte aan een gidsenpool met voldoende
goed opgeleide gidsen. Daarom heeft de projectgroep Promotie
een gidsencursus opgezet. De cursus is in maart jl. gestart met
twaalf cursisten. Ze beginnen met een basiscursus en kunnen
daarna deelnemen aan een aanvullende cursus ter verdieping.
Diane Melis, voorzitter van de projectgroep: “In de basiscursus
leren de cursisten veel over de historie van Liempde, de natuur en
het landschap. De docenten hebben allemaal een bepaalde specialisatie. We werken hierin samen met kenners van bijvoorbeeld
Brabants Landschap, Kèk Liemt, Natuurwerkgroep Liempde, IVN
en Het Groene Woud.” Naast de basiscursus start binnenkort ook
een ambassadeurscursus. Heb je interesse om deel te nemen? Kijk
dan op de achterzijde voor meer informatie.

Kloppend Hart van Het Groene Woud
De projecten van SPPiLL zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud. Hiertoe behoren in
totaal veertien projecten in de gemeenten Best, Sint-Oedenrode
en Boxtel. Bij enkele projecten bestaat een samenwerking met
SPPiLL. Zo ook met Brabants Landschap voor de komst van de
edelherten in natuurgebied De Scheeken. De edelherten worden
naar verwachting in het najaar uitgezet. De gidsen uit de gidsenpool kunnen, indien zij hiervoor een aanvullende cursus volgen,
een rol vervullen bij de voorlichting van toeristen en recreanten.
Op deze manier wil SPPiLL het recreatief aanbod in Liempde
versterken. De projectgroep Promotie vervult ook een rol bij de
ontwikkeling van de nieuwe NS-wandelroute tussen station Boxtel
en Best. Dit is een project van Natuurexperience Lennisheuvel. De
wandelroute trekt naar verwachting jaarlijks zo’n 10.000 nieuwe
wandelaars. Dat biedt mooie kansen! De route komt straks ook
door Liempde en langs de edelherten.
Activiteitenoverzicht Liempde
Bij deze informatiefolder vind je voor het eerst een activiteitenoverzicht. Een handig overzicht om te zien wat er allemaal te doen
is in Liempde. Daarnaast is het ook bedoeld voor verenigingen en
stichtingen die iets willen organiseren. Het maakt inzichtelijk of
bepaalde evenementen samenvallen. Heb je aanvullingen op het
overzicht? Meld het dan via info@sppill.nl.

Liemt in het Licht is één van de eerste acties van SPPiLL
(toen OVL)

De financiering
Het grootste deel van de SPPiLL-projecten vormt onderdeel van ‘Kloppend Hart van Het
Groene Woud’. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit in totaal veertien deelprojecten in de
gemeenten Best, Boxtel en Sint-Oedenrode. Het gehele plan is ingediend bij de provincie voor
het financieringsprogramma ‘Landschappen van Allure’ en in 2014 goedgekeurd. Er is vooraf
goed nagedacht over de vraag welke investeringen en projecten bijdragen aan de te behalen
doelstellingen. De financiering heeft dus geheel al een bestemming. Extra bijzonder is dat al
deze projecten grotendeels door eigen inwoners tot stand komen. De uren die deze inwoners
maken, worden door de provincie omgezet in financiering. Vrijwilligers zijn dus niet alleen
onmisbaar voor de ontwikkeling en uitvoering, maar ook voor de financiering van de projecten. Inwoners zetten zich samen in het voor het dorp. Dat is Liempde!

De deelnemers (en begeleiders) van de gidsencursus tijdens de eerste bijeenkomst in maart

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

De Boeremèrt is één van de grootste Liemdpse evenementen

Diane Melis - voorzitter
“Als projectgroep willen we Liempde op toeristisch en recreatief gebied meer op de kaart te zetten. We smeden momenteel allerlei plannen om dit voor elkaar te krijgen. D’n Liempdsen Herd gaat hier een belangrijke rol in vervullen.”

Projectgroep 4

Projectgroep 1

Het Wij-gevoel

Liemt in uitvoering
Blijf op de hoogte via Facebook!
Woon in Liemt, koop in Liemt en schenk dat muntje aan je favoriete vereniging! Dat is nog steeds de boodschap die SPPiLL aan
iedereen wil meegeven. Op Liemt Gemunt is ook actief op Facebook. In maart had de werkgroep nog een mooie Facebook-actie
om kaarten voor Paaspop te winnen. Like de pagina via
www.facebook.com/opliemtgemunt om op de hoogte te blijven.
Er staat namelijk nog veel meer te wachten!

Een gedeelte van het plangebied voor de herinrichting van het centrum
Een voorbeeld van een ondergrondse rioolwaterbergingskelder

De projectgroep Liemt in Uitvoering heeft als doelstelling om de
aantrekkingskracht van Liempde te vergroten door het centrum
veiliger, autoluwer, toegankelijker, gastvrijer en mooier te maken. Grote projecten die spelen zijn de herinrichting van D’n Tip
en de herinrichting van het centrum. In de projectgroep zijn zeven
inwoners vertegenwoordigd. Nieuw in de projectgroep is Martien
Timmermans.

Liemt Lopt Uit, Liemt in het Licht en Op Liemt Gemunt. Wie kent de
acties niet? Met deze acties wil de projectgroep het Wij-gevoel de
leefbaarheid in Liempde vergroten, het dorp een economische
impuls geven en de band tussen inwoners, ondernemers en verenigingen versterken. De Liempdse Keurslager Willy Beerens is nog
steeds voorzitter van de projectgroep, maar geeft het stokje van de
werkgroep Op Liemt Gemunt door aan Coop-ondernemer Jan Tax.
“Ik hecht veel waarde aan de insteek om de leefbaarheid in het dorp
een impuls te geven”, aldus Jan. “We vinden het van belang dat
inwoners de faciliteiten hebben in het dorp, verenigingen ondersteund worden en dat ondernemers bestaansrecht hebben. Het
muntje is veel meer waard dan alleen een geldbedrag!”

Willy Beerens - voorzitter
“Op Liemt Gemunt is een mooie actie om verenigingen te ondersteunen en de leefbaarheid op peil te houden. Bovendien is het een mooie verbintenis tussen ondernemers. De leefbaarheid hangt ook sterk samen met de inzet van Liempdse inwoners.
Er zijn altijd mensen die willen helpen en ondersteunen. Die samenwerking is enorm
goed!”

Projectgroepleden:
Ingrid van den Akker (inwoner), 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 Oorschot), Moniek Pol (inwoner), Henk Quinten (Geld &
Makelaardij), Martien Saris (Saris Elektro), Jan Tax (Coop), Nellie van
de Veerdonk (De Pompoen) en Jan Verhoeven (inwoner).

Samenwerking versterkt elkaar!
Liempde kent meerdere organisaties die zich actief inzetten
voor de Liempdse gemeenschap. Ze richten zich op uiteenlopende onderwerpen en doelgroepen, maar werken ieder aan
de leefbaarheid in Liempde. In april 2015 heeft een aantal
van deze organisaties besloten om vier keer per jaar een
‘rond-de-tafeloverleg’ te organiseren. Hierbij zijn Wijkorgaan
Liempde, Stichting Algemeen Belang Liempde (ABL), Dorpsberaad Liempde, Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen
in Liempde (BOL), Stichting Behoud Gemeenschap Liempde
(SBGL), OndernemersVereniging Liempde (OVL) en SPPiLL
aangesloten.
Het overleg is in het leven geroepen om vaker informatie uit te
wisselen over de activiteiten die de organisaties organiseren en
de werkzaamheden die ze uitvoeren. “Wat heeft iedereen op de
planning en hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Dat soort vragen komt aan de orde”, aldus SPPiLL-voorzitter Tossy de Man.“Zo
bespreken we bijvoorbeeld of D’n Liempdsen Herd een rol kan
vervullen tijdens bepaalde evenementen. Besloten is dat de boer-

derij, net zoals tijdens de Boeremèrt, ook tijdens de oranjefestiviteiten in het Concordiapark open gaat. Zo kan iedereen een kijkje
nemen! Daarnaast komen ook onderwerpen aan bod die de hele
gemeenschap aangaan, zoals de toekomst van Pius X.” Het overleg
zorgt ervoor dat taken en uitdagingen efficiënt worden opgepakt
en goed op elkaar afgestemd worden. “Het is cruciaal dat je met
alle organisaties in Liempde goed samenwerkt en gericht bent op
versterking. Daar zet iedereen zich goed voor in.”

Opknappen centrum
Een gedeelte van het centrum wordt helemaal opgeknapt. De
planning is om na de bouwvak te starten. De straten, trottoirs en
pleinen worden heringericht, er komt meer groen, nieuw meubilair zoals bankjes en verlichting, er worden aanpassingen verricht
om het verkeer te remmen en vrachtverkeer te weren en het centrum wordt toegankelijker voor mindervaliden en kinderwagens.
Daarnaast wordt ook een gedeelte van de riolering vervangen.
Het projectgebied begint bij D’n Tip en eindigt bij de kruising
Nieuwstraat/Vlasspreistraat, met daartussenin het Concordiapark
met ’t Kaarpad en een gedeelte van de Oude Postbaan, het Raadhuisplein en de eerste gedeelten van de Keefheuvel, de Oude Dijk
en Den Achterhof. Om de plannen goed en professioneel uit te
voeren, werkt SPPiLL samen met het bedrijf Grasveld Civiele Techniek. Contactpersoon van het bedrijf is Carlo Nooyen: “Er is eerder
al een ontwerp gemaakt voor het centrum. Een civieltechnisch
bureau zorgt voor de technische vertaling voor de aannemer.” Het
bedrijf is grotendeels verantwoordelijk voor de voorbereiding en
begeleiding van het project. Momenteel loopt de voorbereidende
fase, zoals het maken van de gedetailleerde bestektekeningen.
Informatieavonden
SPPiLL doet er alles aan om de werkzaamheden zonder al te
veel hinder te laten verlopen. Gelukkig kunnen alle geplande
evenementen in het centrum ook gewoon door blijven gaan.
Helaas ontkomen we niet aan verkeersomleidingen. Mart van
Dulmen, voorzitter van de projectgroep: “We hechten er veel
waarde aan om goede voorlichting te geven. Daarom worden
binnenkort informatieavonden georganiseerd waarin we
de plannen uitgebreid toelichten.” De datum wordt bekend
gemaakt via onze website (www.sppill.nl), via de media en
middels een brief aan de omwonenden.

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

Werkzaamheden D’n Tip gestart
Veel inwoners van het centrum ervaren wateroverlast bij hevige
regenbuien. De gemeente Boxtel wil dit probleem aanpakken en
heeft besloten om bij D’n Tip een ondergrondse rioolwaterbergingskleder te realiseren. De kelder is een tijdelijke opslagruimte
voor overtollig rioolwater. De aanleg is gestart op dinsdag 29
maart. “Als er een piek komt van regenbuien, dan gaan de inwoners het effect van de kelder zeker merken”, aldus de Liempdse
aannemer Jan van den Boomen. Dit bedrijf is verantwoordelijk
voor de bouw van de kelder. De kelder krijgt een afmeting van
40 bij 34 meter en biedt ruimte aan maar liefst 2.000 m³ water.
“We halen eerst de bovenste laag zand van D’n Tip en graven een
diep gat. Daarna komen er palen in de grond waarop het beton
van de kelder wordt gestort.” Volgens planning is de kelder in
juli gerealiseerd. In september start de herinrichting van het
bovenoppervlak van D’n Tip door SPPiLL. Het evenemententerrein
wordt opnieuw ingericht met onder andere parkeerplaatsen voor
auto’s en fietsen, oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen,
een insectenhotel en natuurlijke speelvoorzieningen.

Een impressie van de speelvoorzieningen op D’n Tip

Mart van Dulmen - voorzitter
“Eén van de doelstellingen van SPPiLL is om de leefbaarheid en de uitstraling van Liempde te verbeteren. Met
de plannen van Liemt in Uitvoering doen we een hele grote stap voorwaarts om deze doelstelling te behalen.
De afgelopen maanden heeft het centrumplan zijn definitieve vorm gekregen. Hierdoor kunnen we binnenkort
duidelijker naar buiten treden en in samenwerking met de gemeente het plan tot uitvoering brengen.”

Projectgroep 2

Projectgroep 3

Natuur- en Cultuurprojecten

Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd
In het hart van Liempde aan de Barrierweg 4 ligt een prachtige
monumentale boerderij. Deze boerderij wordt momenteel verbouwd
en gerestaureerd om vanaf 2017 te functioneren als bezoekerscentrum D’n Liempsen Herd. Een ontmoetingsplek voor Liempdse
inwoners en een informatie- en vertrekpunt voor bezoekers om het
dorp en de prachtige omgeving te verkennen.

De boomstammen voor de bakhuisjes worden eerst geblekt

Van oudsher typerend voor het Liempdse buitengebied zijn Liempdse
wilgen, oude grenswallen, een schutskooi en historische erven met
bakhuizen en waterputten. Projectgroep 2 wil deze natuur- en cultuurhistorische elementen weer terugbrengen. De schutskooi en zes
van de tien waterputten zijn inmiddels gerealiseerd.
Locaties geselecteerd voor fruitboomgaarden
De projectgroep wil het aantal fruitboomgaarden in Liempde
vergroten. Kees Quinten, lid van de projectgroep: “Er zijn inmiddels vier locaties geselecteerd. Afhankelijk van de ruimte worden
hier zes tot tien hoogstamfruitbomen geplant met mogelijk ook
wat heggetjes of struiken. We hopen dit voorjaar de plannen
rond te hebben en te kunnen starten met de beplanting.” De
fruitboomgaarden zorgen natuurlijk voor een verfraaiing van
het landschap. Daarnaast brengen ze ook cultuurhistorisch extra
waarden met zich mee. “Ze stonden vroeger veelal bij boerderijen,
maar zijn praktisch overal verdwenen. Nu willen we de hoogstam,
en met name de oude rassen, weer terugbrengen.” SPPiLL is nog
op zoek naar extra locaties. Heb je interesse en wil je graag meer
informatie? Neem dan contact op met het SPPiLL-Projectenbureau
(voor contactgegevens zie achterzijde).

Aanplant van een grenswal in natuurgebied De Geelders (maart 2015)

Het oude aanzicht van het erf van de familie De Laat aan de Donkerstraat

Aanleg historische erven gestart
Vroeger kenden we in Liempde nog typisch boerenerven met hoogstamfruitbomen, een waterput en een bakhuisje. Karakteristieke
elementen voor het Brabantse leven. SPPiLL wil deze elementen
weer terugbrengen en realiseert daarom minimaal drie historische
erven. Eén van de locatie-eigenaren is Willy de Laat, wonend aan
de Donkerstraat 2 in Kasteren: “We willen bij onze boerderij
het authentieke karakter in stand houden en daar past zo’n erf
erg goed bij. Aan de rechtervoorzijde van het huis komt een
boomgaard van hoogstamfruitbomen met oude gewassen en aan
de voorkant planten we ook een beukenhaag. Daarnaast komen
er in totaal vijf houten poorten die geheel in de authentieke stijl
passen. We zijn al gestart met de aanleg. Een deel van de klinkers
ligt er nu in.”
Vervolg project grenswallen
Op Landgoed Velder en in natuurgebied De Geelders zijn delen
van oude grenswallen zichtbaar. Ze dateren waarschijnlijk uit de
tweede helft van de dertiende eeuw. Ze markeerden de grenzen
tussen bijvoorbeeld gemeenten, parochies en landerijen, dienden
als afwering voor vee en waren het beschermmiddel tegen
houtroof. Om de zichtbaarheid te verbeteren, heeft SPPiLL in 2015
op enkele plaatsen op de grenswallen vegetatie aangeplant. “De
planten zijn mooi uitgeschoten”, aldus projectleider Ineke de
Jongh van Stichting Brabantse Bronnen. Het project krijgt een
vervolg door nu meerdere plaatsen van de grenswallen te beplanten. Dit gebeurt allemaal in De Geelders. “Om de vegetatie kans te
geven om te groeien en dus de zichtbaarheid te verbeteren, wordt
ook een aantal bomen gekapt. Dit zijn alleen bomen die na 1960
geplant zijn voor de houtindustrie. De oude bomen die van historische waarde zijn, blijven bewaard.”

Verbouwing
De boerderij was tijdens de Boeremèrt voor een gedeelte open.
Heb jij ook een kijkje genomen? Er is inmiddels al veel veranderd!
Jan van Lierop, vrijwilligerscoördinator van SPPiLL: “Op de
begane grond zijn nu bijna alle muren gemetseld en geïsoleerd.
Op de bovenverdieping schiet het ook al aardig op, want onder de
vloer zijn nu alle leidingen voor gas, water, riool en electra
aangelegd.” De vloer op de bovenverdieping is inmiddels
geïsoleerd en dichtgetimmerd. Eén van de grootste opgaven is
het verstevigen van de muren. Misschien is het je wel opgevallen,
want aan de zijgevel stond eerst een grote houten stellage. De
stellage was bedoeld ter versteviging van de muur. De zijgevel is
inmiddels verbonden met drie ijzeren staanders. Deze staan aan
de binnenkant van de muur en zijn als het ware de steunpilaren.
De constructie zit nu stevig in elkaar en daarom is de houten
stellage aan de zijgevel afgebroken. De stellage aan de voorgevel
van de boerderij gaat binnenkort ook weg.

Interieur
Wat voor sfeer creëren we en hoe richten we de verschillende
ruimtes in? Dat zijn vragen waar de werkgroep Interieur zich mee
bezighoudt. “Een aantal historische elementen wordt gehandhaafd en staat dus vast” aldus Cindy Feenstra. “Toch willen we er
geen oud museum van maken. Er moet namelijk ook in gewerkt
worden. Daarom kijken we goed naar de maatstaven die tegenwoordig gehanteerd worden om het zo comfortabel mogelijk te
maken. Het wordt een mix tussen oud en nieuw.” De Liempdse
is vanuit haar specialisme als binnenhuisarchitect betrokken bij
de werkgroep. Eén van de ideeën is om oude kleuren van vroeger
terug laten komen. Daarnaast worden in de schouw in de herd, de
ruimte die vroeger het hoofdvertrek van de boerderij was, oude
schouwtegels geplaatst. “De boerderij heeft veel bijzondere en
historische kenmerken. Zo zijn in de achtergevel van de boerderij
granaatinslagen van de oorlog zichtbaar. Deze blijven in het zicht
en lichten we extra uit.” Momenteel worden de ideeën uitgewerkt
tot concrete plannen.

Dank aan alle vrijwilligers
De komst van D’n Liempdsen Herd is een bijzonder project.
Zonder de hulp van Liempdse inwoners, was SPPiLL nooit zo ver
gekomen. “Het is leuk om te doen en een gezellige club om mee
te werken. Doordat het goed loopt, komen er steeds meer mensen
bij die iets willen betekenen”, aldus Jan van Lierop. SPPiLL waardeert de vrijwillige inzet enorm!
De houten constructie aan de zij- en voorgevel van de boerderij

Projectgroepleden:
Jeroen Berkhout, Arnold van den Broek, Cindy
Feenstra, Jan Habraken, Peter van den Hurk,
Jan van Lierop, Ger van den Oetelaar en Bert
Timmermans.

Rob Dito - voorzitter
“De inzet van de vrijwilligers is geweldig. Dat zie je wel aan de voortgang van de boerderij. Vergeet niet
dat er achter de schermen ook veel vrijwilligers actief zijn. Zo is er een werkgroep Interieur, een werkgroep Informatievoorziening, een werkgroep Exploitatie/Activiteitenprogramma en een werkgroep
die zich bezighoudt met de inrichting van het erf. Onderlinge samenwerking is heel belangrijk bij zo’n
project. De verschillende werkgroepen beginnen elkaar nu echt te vinden.”

De ijzeren staanders ter versteviging
van de muur

Lex Schregardus - voorzitter
“Het (cultuur) landschap in Liempde wordt door deze projecten steeds meer verrijkt. Daarnaast is het goed om te zien dat er
een ‘breed’ samenwerkingsverband ontstaat tussen natuur- en cultuurorganisaties. Onze projectgroep werkt namelijk veel
samen met vrijwilligers van Natuurwerkgroep Liempde, Stichting Kèk Liemt en diverse andere stichtingen (o.a. Stichting
de Brabantse Boerderij en Stichting Brabantse Bronnen). Door deze samenwerking wordt de continuïteit van de resultaten
gewaarborgd.”

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

Het beton in het schuurgedeelte is in februari gestort

