
Toponiemenbanken en grenswallen
Luth - Roestendonk - Grenswallen De Geelders

Lengte: ca. 6,8 km

Ben je nieuwsgierig geworden naar de 
Landschapscanon van Het Groene Woud? 
Kijk dan op www.landschapscanonhetgroe-
newoud.com. Het boek met als titel ‘Het 
Groene Woud. De ontwikkeling van land-
schap, natuur en bewoning.’ is te bestellen 
via www.picturespublishers.nl. 

Historische wandeling
Liempde

Grenswallen De Geelders 
“Vanaf de zesde eeuw werd de 
definitieve ontbossing in gang 
gezet wat later gebeurde in de 
vorm van kampen. De kampen 
werden gebruikt voor de 
productie van hout, akkerbouw 
of weidegang (koekampen) en 
werden vaak met een grenswal 
omgeven. Het was de grens 
tussen de woeste gronden 
(vaak de gemeynt) en de ont-
gonnen kampen in privébezit. 
Er lagen ook wallen die de 
gemeentegrenzen markeer-
den, zoals tussen Liempde en 
Sint-Oedenrode (de wal op Het 
Speet). “

Toponiemenbanken
Deze route behoort tot een serie fiets- en wandelroutes 
die langs één of meerdere toponiemenbanken in Het 
Groene Woud komen. Op al deze zitbankjes staat een 
toponiem die hoort bij het gebied waar het bankje 
staat. Een toponiem is een plaatsaanduiding of veld-
naam die vroeger werd gebruikt. Bij de banken staat 
ook een informatiebordje met historische wetenswaar-
digheden over de locatie waar je op dat moment bent. 
Hierdoor kom je meer te weten over de geschiedenis 
van Het Groene Woud. Het is een prachtige wandeling 
en een historische ontdekkingstocht. In totaal staan 
er, verspreid over Het Groene Woud, zevenendertig 
toponiemenbanken. De banken zijn in 2012 en 2014 
geplaatst door de Stichting Brabantse Bronnen.

Landschapscanon van Het Groene Woud
De plaatsing van de toponiemenbanken maakt deel 
uit van het project Landschapscanon van Het Groene 
Woud. De canon is in juni 2015 gepresenteerd door 
de Stichting Brabantse Bronnen in de vorm van een 
website en een boek. Ze geven inzicht in de histori-
sche landschapsontwikkeling van Het Groene Woud, 
vanaf de prehistorie tot heden, en vertellen een 
regionaal verhaal over de landelijke gemeenten in het 
gebied. Als uitwerking op de landschapscanon zijn ook 
enkele erfgoedprojecten uitgevoerd. Projecten die de 
geschiedenis van het gebied zichtbaar maken en de 
kwaliteit van het landschap versterken. Het plaatsen 
van de zevenendertig toponiemenbanken is hier een 
voorbeeld van.

Luth
“In 1390 is sprake van ‘groes ge-
naamt het Luth’, in de omgeving 
van de Smaldersestraat in het 
gehucht D’n Berg te Liempde. 
Hoewel in 1879 nog sprake is 
van een bouwland, genaamd de 
Lut, en ook heden ten dage de 
Lutstraat of Leutstraat bestaat, 
is deze perceelsnaam binnen 
het Liempdse landschap geheel 
verdwenen.” 

Roestendonk
“De Roestendonk is een verdwe-
nen veld- of perceelsnaam op de 
grens van Liempde en Olland. In 
de vochtige laagten of depressies 
in deze omgeving groeide het riet 
welig. Synoniem voor riet zijn 
roos en roes, vaak te koppelen 
aan beemdgronden in bosachtige 
en tevens moerassige terreinen. 
Een ‘donk’-naam wordt door-
gaans beschouwd als een lichte 
verhoging in een laag gebied. De 
rietgroei zal men eerder moeten 
zoeken in de vochtige laagten 
dan op de donk zelf.”

Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie 
Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud. Kijk voor alle wan-
del- en fietsroutes van deze serie op www.hetgroenewoud.com.

...in Het Groene Woud



Loop Café ’t Groene Woud (met de rug naar het café) 
L-af en ga de spoorlijn over. Loop bij Wknp:30 R-door 
richting Wknp29. LET OP: voor een bezoek aan de 
grenswal sla je bij Wknp:29 R-af De Schutstraat in. Loop 
door tot de eerste splitsing tegen de bosrand. Aan de 
rechterkant vind je een schutskooi, gebouwd in 2015. 
Hier staat tevens een paneel met informatie over de 
geschiedenis van de schutskooi en informatie over de 
historische grenswallen. Als je ca. 10 meter R-door loopt 
(gezien vanaf De Schutstraat), zie je aan de linkerkant 
een gedeelte van de grenswal. (zie kaartje nr. 2) Deze is 
te herkennen als verhoging in het bos. Op het kaartje 
in deze folder kun je zien dat een stuk verderop ook een 
grenswal ligt waarvan de zichtbaarheid is verbeterd (zie 
kaartje nr. 1). Hier kun je ook naar toe, maar deze ligt 
niet direct aan het pad. Loop na de bezichtiging van de 
schutskooi en de grenswallen weer terug naar Wknp:29.

Eeuwenoude grenswallen 
Bijzonder aan deze route is dat het ook langs oude grenswallen 
komt. Op het kaartje in deze folder zie je de grenswallen die 
vroeger in De Geelders lagen (aangegeven met de bruine lijnen). 
Sommige grenswallen dateren al uit de Middeleeuwen. Veel van 
de grenswallen zijn goed bewaard gebleven en tegenwoordig nog 
steeds zichtbaar als verhogingen in het bos. Stichting Brabantse 
Bronnen heeft i.s.m. SPPiLL gedeelten van deze grenswallen 
hersteld en meer zichtbaar gemaakt door het aanplanten van 
authentieke, inheemse planten. Dit vormde één van de erf-
goedprojecten als onderdeel van de Landschapscanon van Het 
Groene Woud. Op het kaartje kun je zien bij welke grenswallen 
de zichtbaarheid is verbeterd (aangegeven met cijfers). Deze 
grenswallen liggen hier vlakbij en zijn zeker de moeite waard om 
te bezoeken.

Loop van Wknp:29 richting Wknp:28. Bij Wknp:28 L-af richting 
Wknp:27 (Donkerstraat). Sla aan het eind van de weg bij Wknp:27 
L-af richting Wknp:8. We steken het spoorlijntje weer over (links zie je 
het voormalig stationsgebouw). Op de splitsing bij Wknp:8 sla je R-af 
richting Wknp:4. Blijf nu alsmaar R-door wandelen en loop over de 
brug van rivier de Dommel. Sla net voorbij de bebouwde komborden 
van Liempde bij Wknp:4 L-af richting Wknp:3. Je gaat nu een zandpad 
op (Smaldersestraat). 

Hier komen we langs de eerste toponiemenbank genaamd ‘Luth’. Blijf 
het pad R-door volgen. Deze gaat over in een asfaltweg. Na het gebouw 
van het rioolgemaal aan de linkerkant van de weg L-af gaan (Dommel-
steegje) richting Wknp:5. Loop langs het klaphekje en blijf het pad vol-
gen tot aan de Dommel. Steek hier met behulp van het Sint Janspontje 
de Dommel over en ga daarna L-af het pad vervolgen. Ga op de splitsing 
bij Wknp:5 L-af en loop een stukje richting Wknp:6. Het gras/zandpad 
gaat over in een klinkerweg (Hoevedreef). 

Verklaring van de tekens:
R-af = Rechtsaf    L-af = Linksaf    R-door = Rechtdoor
Wknp = Wandelknooppunt    Lpnr = Lantaarnpaalnummer

LET OP: sla aan het eind van de Hoevedreef R-af  (je 
verlaat hier even het Wknp-systeem). Mocht je graag 
een kapel willen zien, loop dan even ca. 50 meter naar 
links voor de Sint-Antoniuskapel. Ga aan het eind van 
de asfaltweg bij Lpnr:5 R-door en volg de gele pijlen. 
We lopen rechts langs de stiltetuin De Eschdonk. Hier 
net voorbij staat aan de linkerkant de toponiemen-
bank ‘Roestendonk’. Volg het pad verder R-door tot 
Wknp:88. Ga hier R-door richting Wknp:7. Ga aan 
het eind van het pad (Karthuizerweg) L-af (gele pijl). 
Negeer nu alle zijwegen tot aan Wknp:7. Het einde 
van deze wandeling is bij Cafe ‘t Groene Woud.

Start bij Café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23 
in Liempde
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling gaat veelal over makkelijk te wandelen wegen. 
Daarnaast zijn er ook enkele zand- en graspaden en dus zijn
stevige (hoge) wandelschoenen aan te raden. Er staan voldoen-
debanken langs de route en aan het begin en einde is er een
horecagelegenheid.

Functie grenswallen 
De brede grenswallen hadden een sterk werende functie. Aan 
weerszijden lag een greppel en op de grenswal aan de walrand 
stonden doornige struiken. Hiervan werden aan de buitenzijde 
van het kamp vaak vlechtheggen gemaakt. Op deze manier 
hielden de bewoners het vee binnen de kampen en wilde die-
ren, zoals edelherten, en andermans vee (vanuit de gemeynt) 
erbuiten. Ook houtrovers probeerden ze hiermee buiten de 
kampen te houden. De grenswallen waren dus enerzijds voor 
de afwering en begrenzing, anderzijds werd de ruimte bovenop 
de grenswallen bijna altijd voor houtproductie gebruikt. Het 
hakhout op de grenswallen werd gekapt en verkocht als brand-
hout of als hout voor gereedschap

Colofon: 
Opdrachtgever: Stichting Brabantse Bronnen  | Route en foto’s: Albert Bressers 
Coördinatie en teksten: Van ’t Laar Hof | Vormgeving: Van Nunen Design
Kaart: Jac Hendriks
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