
Kleinderliempde 
Tussen Eindhovenseweg en Everbos 
 
Kleinder-Liempde is meer een buurtschap dan 
een straatnaam en ligt ten zuidoosten van Box-
tel en ten westen van Liempde. De buurtschap 
ligt direct ten zuiden van het dal van de Dom-
mel. 
In 1352 wordt de buurtschap voor het eerst 
vermeld als Lutgerliempde, waarbij Lutger 
eveneens klein betekent (denk aan luttel en het 
Engelse little). 
In 1555 is er reeds sprake van een kapel in deze 
buurtschap die gewijd aan de Heilige Gregorius. 
Deze kapel staat aan het huidige adres 
Liempdseweg 3 en raakt in de loop der eeuwen 
zeer vervallen. Volgens de overlevering zou het 
kapelletje er al gestaan hebben, voordat de 
Kartuizermonniken zich in 1465 in de omgeving 
van Liempde vestigden.   
In 1648 wordt de kapel aan de eredienst 
onttrokken en valt ten deel aan de buurtschap 
Kleinder Liempde, die haar laat bewonen door 
een armlastige. In 1924 koopt bewoner Van 
Dun het huisje voor het registratierecht van 50 
cent. In 1959 verkoopt hij het voor 1400 gulden 
van Van der Eerden. In 1959 wordt het pandje 
onbewoonbaar verklaard. Het leegstaande 
pandje heeft volgens monumentenzorg geen 
monumentale waarde en wordt in 1962 afge-
broken.  
In 1742 wordt de steenweg van 's-
Hertogenbosch naar Eindhoven aangelegd die 
Kleinder-Liempde doorsnijdt, en in 1868 ge-
beurt hetzelfde met het Duits Lijntje, de spoor-
weg van Boxtel naar Wesel. 
In 1826 wordt er vlak bij de Dommel een pa-
pierfabriek opgericht door Adam Hendrik Vel-
sen. Hier wordt papier uit lompen vervaardigd. 
Als krachtbron wordt een windmolen gebruikt. 
In 1830 werken er 12 mensen. In 1858 komt er 
een stoommachine en in 1862 werken er 31 
mensen. In 1865 komt er nog een papiermachi- 

 
 
 
ne, maar, mede vanwege de duurte van de 
lompen, komt het bedrijf in 1873 tot een einde. 
Het was toentertijd een der grootste bedrijven 
van Boxtel. Vlak bij de papierfabriek is er nog 
enige tijd een brouwerij geweest. 
Bron: Vrije encyclopedie en Kartuizerhoeven op 
Kleinder Liempde in Boxtel, Ger van den Oete-
laar. 
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