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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Wandeling Smaldonk, Schijndel 

Datum         : zondag 17 februari 2019 

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : café ’t Groene Woud te Liempde  
 

 

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde 

Op zondag 17 februari 2018 organiseert NWG Liempde een wandeling door de 

Smaldonk in Schijndel.  
 

De Smaldonk ligt ingeklemd tussen Schijndel en de natuurgebieden de Steeg 
en het Wijboschbroek. Wat flora en fauna betreft is er weinig verschil tussen 

deze drie gebieden. Het zijn natte en vrij dicht begroeide leembossen, die een 
waar paradijs vormen voor vogels, vlinders en ander leven. De Smaldonk is wat 

kleinschaliger en heeft daarmee een geheel eigen karakter.  
Dwars door het gebied loopt het bij fietsers en wandelaars geliefde Ben 

Peterspad. Het is vernoemd naar de Schijndelaar, die al zijn energie stopte in 
het in kaart brengen van de flora in en rond zijn woonplaats. Het pad voert 

langs een van de weinige resterende griendjes en kleine eikenbosjes. Deze 
bosjes liggen op amper zichtbare verhogingen in het terrein (“donken”) waar 

het gebied zijn naam aan ontleent. Hier vonden archeologen vuurstenen 
werktuigen en andere sporen van prehistorische jagers, de allereerste 

gebruikers van het gebied.  

Bij velen zijn de weilanden aan de rand van de Smaldonk bekend, die begraasd 
worden door de Lakenvelder koeien en de schapen van de Schaapskooi. 

Regelmatig zijn hier schaapsherders bezig om hun Border Collies te trainen in 
het drijven van schapen.  

De Smaldonk is recent in het nieuws gekomen vanwege de aanleg van het 
grootste “voedselbos” in Nederland. Percelen met een totaaloppervlakte van 16 

ha. zijn beplant met fruitbomen, notenbomen; in het voorjaar worden er 
bessenstruiken aan toegevoegd. Binnen enkele jaren verwacht de Stichting 

Voedselbos Schijndel hier veel fruit te kunnen oogsten.  
 

Ons bestuurslid Ton Popelier zal ons rondleiden door de Smaldonk.  
Verzamelen om 9 uur bij café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde, 

waarvandaan we carpoolend vertrekken naar het startpunt (de Schaapskooi, 
Martemanshurk, Schijndel). Rond 12 uur sluiten we de wandeling af bij de 

Schaapskooi.  
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