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Zeven boerenerven uit verschillende periodes in Liempde 
worden op initiatief van Stichting de Brabantse Boerderij 
heringericht. Dit ervenproject sluit aan op de ambities van 
provincie en gemeenten om de natuurkernen in het Groene 
Woud en het omliggende cultuurlandschap ecologisch, 
toeristisch/recreatief en sociaal-economisch te verbinden 
en versterken. Eén van de erven betreft de historische 
boerderij Groot Duijfhuis. Buro Lubbers heeft hiervoor een 
ontwikkelingsvisie opgesteld, die niet alleen het erf een 
kwaliteitsimpuls geeft, maar de boerderij ook een recreatieve 
betekenis geeft in de omgeving. 

Groot Duijfhuis is meer dan een boerderij aan een erf. Het is 
ook toonbeeld van een ingenieus, samenhangend systeem dat 
het nabijgelegen karthuizerklooster in stand hield. Zowel de 
geldelijke pachtopbrengsten als de producten in natura (voedsel, 
hout…) die Groot Duijfhuis leverde, maakten het bestaan van 
het klooster mogelijk. Groot Duijfhuis weerspiegelt daarmee 
ook de relatie met zijn omgeving. Binnen het autarkische bedrijf 
is geen enkel onderdeel toevallig. De agrarische gebouwen, de 
omringende nutstuinen, de weilanden, de bossen, de poelen 
en de beek zijn allemaal onderdelen van de boerderij die met 
elkaar verbonden zijn, in economisch, ruimtelijk en sociaal 
opzicht. Het systeem is bij uitstek duurzaam en circulair.

rondje Dommeldal
Dit samenhangende, autarkische en multifunctionele systeem 
van Groot Duijfhuis willen we weer zichtbaar en ervaarbaar 
maken. Dat doen we door het Groot Duijfhuis aan te sluiten 
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op een recreatieve route in de omgeving. Het nieuwe 
informatiecentrum maakt de boerderij tot hét startpunt van de 
wandeling door het Dommeldal. Onderweg komt de wandelaar 
in aanraking met interessante cultuurhistorische relicten, 
zoals de kapel, het Duits Lijntje, het Molenaarshuis en de 
vitselstekschuur. Ook het landschap zelf draagt bij aan een 
belevenisvolle wandeling, met name door de Dommel met zijn 
waterstuw en pontje alsook de runderen, de schapen en de 
bloementuin. Op geijkte plekken aan de route bevinden zich 
rustpunten, soms met zicht op het Groot Duijfhuis. Door het 
Groot Duijfhuis in zijn omgeving te ervaren, krijgt de wandelaar 
inzicht in het grotere landschappelijke, economische en sociale 
systeem waar de boerderij vroeger deel van uitmaakte. Dat 
is niet alleen educatief, het maakt de wandeling bovenal tot 
een aangename vrijetijdsbesteding en een reden om terug te 
komen naar het Groot Duijfhuis.

rondje erf
Ook op het erf wordt het historische systeem zichtbaar 
gemaakt door een route. De bezoeker wordt zo door de 
rijke cultuurgeschiedenis geleid  van het geriefbosjes tot het 
voorerf, van de bloemen en moestuinen tot de fruitgaarden met 
schapen, van de duiventoren tot de Dommel, van de paardenstal 
tot het agrarische erf en de Vlaamse schuur. Uiteraard kan de 
bezoeker ook op eigen houtje het erf ontdekken. Wanneer 
het informatiecentrum gesloten is kan men in een automatiek 
de kaart kopen, net als eieren, koekjes en de honing die op 
de boerderij worden gemaakt. Via een QR-code kan men de 
routekaart ook digitaal downloaden.





1. Groot Duijfhuis
2. Kapel  
3. Schuur met atelier 
4. Duits Lijntje met stationsgebouw
5. Molenaarshuis
6. Brug en waterstuw bij de Dommel
7. Dommelbeemden Molendijk
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8. Runderen in de wei
9. Rustpunt met zicht op Groot Duijfhuis
10. Kerkepad met rustpunt 
11. Trekpontje over de Dommel
12. Fruithof Bellefleur en Drentse schapen
13. Nagebouwde vitselstekschuur
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1. Populieren
2. Geriefbosje
3. Kippenschuur
4. Voorerf
5. Informatiecentrum
6. Waterput
7. Bloementuin
8. Moestuin
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9. Fruitgaard
10. Duiventoren
11. Dommel
12. Herenkamer
13. Paardenstal
14. Agrarisch erf
15. Vlaamse Schuur
16. Bolle akker

a. halfverharding
b.  rijspoor
c.  gebakken klinkers
d.  klaphekjes
e.  paal en draad 
f. palen met balk
g. gefundeerd gras
h. automatiek en QR-code
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