
Start en eindpunt: Liempde
Liempde – Sint-Oedenrode – Schijndel

 Den Dungen – Gemonde – Olland

Lengte: ca. 55 km

Ben je nieuwsgierig geworden naar de Land-
schapscanon van Het Groene Woud? Kijk dan op 
www.landschapscanonhetgroenewoud.com. Het 
boek met als titel ‘Het Groene Woud. De ontwik-
keling van landschap, natuur en bewoning.’ is te 
bestellen via www.picturespublishers.nl. 

Historische fietstocht

De Hooge Noel - St-Oedenrode
“Dit stroomopwaarts van de 
Dommel gelegen gebied maakte 
in de zestiende eeuw deel uit 
van een van de grootste hoeven 
van de Vrijheid Sint-Oedenrode. 
Eén van de percelen werd in een 
akte van eigendomsoverdracht in 
1550 ‘De Hooge Noel’ genoemd 
omdat het hoger lag dan de 
andere percelen.”

Tijdens deze route passeer je 12 
toponiemenbanken. Op deze 
pagina staan citaten van 3 bijbe-
horende informatiebordjes.

Historische beleving
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. 
Het bijzondere aan deze route is dat deze ook langs 
drie authentieke waterputten en een veldkapel komt. 
Allemaal dragen ze bij om de geschiedenis van Het 
Groene Woud opnieuw te beleven. Het is een prach-
tige fietstocht en een historische ontdekkingstocht. 
In totaal staan er, verspreid over Het Groene Woud, 
zevenendertig toponiemenbanken, drie waterputten 
en twee veldkapellen. Deze zijn allemaal gerealiseerd 
door Stichting Brabantse Bronnen. 

Landschapscanon van Het Groene Woud
De plaatsing van de toponiemenbanken, waterputten 
en veldkapellen maakt deel uit van het project Land-
schapscanon 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 historische landschapsontwik-
keling 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 erfgoedpro-
jecten uitgevoerd. Projecten die de geschiedenis van 
het gebied zichtbaar maken en de kwaliteit van het 
landschap versterken. Het plaatsen van de toponie-
menbanken, waterputten en veldkapellen is hier een 
voorbeeld van.

Westelaken - Den Dungen
“In 1340 bezat ene Henrick van 
Westerlaken een hoeve nabij 
de aansluiting van de huidige 
Beemdweg op de Hooidonkse-
straat. In 1371 werden Hen-
ricks goederen verdeeld onder 
zijn kinderen. De goederen 
omvatten een huis, schuur en 
hof, genoemd die westlake op 
Dunghen en een weijcamp aan 
die Westlakensche straet. Rond 
1600 wordt de naam Westelaken 
niet meer als toponiem gebruikt. 
Wat bleef is de familienaam Van 
de Weste(r)laken.”  

Meijldoorn  - Schijndel
“De aanwezigheid van een cul-
tusobject komt reeds naar voren 
in een akte uit 1524. In diverse 
volksoverleveringen uit de 19e 
en 20e eeuw wordt gesproken 
over een heilige eikenboom met 
bijzondere krachten, met name 
voor de genezing van koorts.” 

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



Fiets vanuit Het Wapen van Liempde L-af de Dorpstraat 
in en volg Fknp: 56 (je fietst dus rechts langs het café 
af). Ga  aan het einde van de Dorpstraat R-af richting 
Fknp: 53. Ga bij Fknp:53 R-door richting Fknp:54. 
LET OP: ga de tweede straat L-af de Pastoor Dobbe-
leijnstraat in en ga vervolgens de eerste zandweg R-af. 
Bij de boerderij op Hnr:2 staat aan de achterkant van 
het huis een waterput (bezichtiging achter het huis is 
toegestaan). Fiets na de bezichtiging R-door en sla op de 
asfaltweg L-af. Ga nu weer richting Fknp:54, vervol-
gens Fknp:55 en daarna richting Fknp:34. Je komt o.a. 
langs de uitkijktoren aan de Meulekensweg. LET OP: de 
Meulekensweg gaat over in Hulst. Fiets alsmaar R-door 
tot de boerderij op Hnr:5. Ook hier staat een waterput. 
Deze is te bezichtigen aan de achterzijde van het huis 
(bezichtiging achter het huis toegestaan). Fiets hierna 
weer verder R-door en bij de Liempdseweg L-aanhouden 
richting Fkpn:34. Daarna richting Fknp:33. LET OP: sla 
bij Fknp 33 R-af de Ollandseweg in. Ga alsmaar R-door 
en negeer alle zijwegen tot de rotonde. Ga bij de rotonde 
R-af. Net voorbij de brandweerkazerne staat toponie-
menbank ‘De Hooge Noel’. Fiets na het bezichtigen van 
het bankje R-door en negeer alle zijwegen tot het einde 
van de straat. Ga dan L-af de Borchmolendijk in. 

(Voor een eventuele pauze kun je hier ook R-af naar de 
Markt in Sint-Oedenrode, fiets daarna weer terug)

Volg de bordjes ‘Fietsroutenetwerk. Steek de rotonde 
R-door over (Eerschotsestraat). Bij het bordje van de 
doodlopende weg R-door het fietsplad volgen. Sla aan 
het eind van het fietspad bij de rotonde R-af richting 
Fknp:31. Hier aangekomen sla je R-af richting Fknp:52 
(Bolkpad). Na ca. 50 meter kom je aan bij de toponie-
menbank ‘Het Kruis’. Fiets terug naar Fknp:31 en sla 
hier R-af richting Fknp:53. Bij dit knooppunt staat 
toponiemenbank ‘De Haag’.

Volg tot Fknp:92, daarna tot Fknp:1 en fiets vervolgens richting Fknp: 
81. Onderweg kom je langs Camping Het Goeie Leven waar ook een bis-
tro is gevestigd. Dit is een prima pauzemogelijkheid. Fiets vervolgens 
door tot het fietspad langs N622 (volg nog steeds Fknp:81). Steek de 
weg over en ga de eerste weg R-af. Fiets van Fknp: 81 richting Fknp: 71. 
Onderweg kom je de toponiemenbank genaamd ‘Lantweer’ tegen. Ga 
verder richting Fknp: 71. LET OP: sla op de splitsing met het fietsbordje 
richting het centrum R-af richting de Schaapskooi. Na ca. 200 meter 
voorbij de Schaapskooi kun je links een zandpad in (Hardekamp). Hier 
staat toponiemenbank ‘Scinlre Mere’. Vervolg daarna weer de route 
tot aan Fknp:71. Steek hier L-af de weg over en fiets richting Fknp:70.  
LET OP: verlaat aan het eind van de weg het Fknp-systeem en sla R-af 
de Houterdsedijk in. Fiets continu R-door. Voorbij Hnr:39 (te zien aan 
de rechterkant op een poort) staat aan de linkerkant van de weg de 
toponiemenbank ‘Hautert’. Fiets weer terug naar de splitsing Baksdijk/
Houterdsedijk en volg Fknp:70. Negeer alle zijwegen tot aan Fknp:70. 
Ga daarna richting Fknp:37.

Fiets van Fknp:37 naar Fknp:83, daarna richting Fknp:78. LET OP:  ga 
na Fknp:83 de tweede straat R-af (Spekstraat). Iets verderop staat de 
toponiemenbank met de naam ‘Grinsven’.  Ga aan het eind van de weg 
R-af. Je bent nu bijna bij het volgende toponiemenbank genaamd ‘Wes-
telaken’. Deze staat net voorbij de bocht (voorbij een PNEM-huisje).

Verklaring van de tekens:
R-af = Rechtsaf    L-af = Linksaf    R-door = Rechtdoor
Fknp = Fietsknooppunt    Hpnr = Huisnummer

Ga vervolgens R-door en aan het eind van de Hooidonk-
sestraat L-af (Hooidonk). De weg gaat over in Litser-
straat. Rijd door tot Hnr:77. Bij dit huis kom je de derde 
waterput van deze route tegen. Fiets na de bezichtiging 
R-door tot Fknp:72 (het bord van Fknp:72 staat achter 
de kerk). Hier is eventueel een pauzemogelijkheid bij 
horecagelegenheid Boer Goossens. Fiets vanuit Fknp:72 
richting Fknp:78 en daarna richting Fknp:74. LET 
OP: ga voor de rotonde L-af om de weg over te steken 
en ga meteen R-af het fietspad op. Blijf het fietspad 
volgen richting Schijndel (links van de Boschweg). Op 
de splitsing voorbij het bedrijf T&G Terrein en Groen-
voorziening R-aanhouden. Fiets door tot het pad met 
de houtsnippers dat naar toponiemenbank ‘Meijldoorn’ 
leidt. Hier staat ook een veldkapel. Fiets door tot aan 
de rotonde. Ga R-af over de rotonde en daarna meteen 
L-af. Fiets door tot aan de eerste kruising. Sla hier R-af 
de Gasthuisstraat in en ga continu R-door (de weg gaat 
over in Jan van Amstelstraat). Sla R-af de Oetelaarse-
straat in richting Fknp:90. 

Blijf de route volgen tot Fknp:90 en ga daarna richting 
Fknp:41 (Oetelaarsestraat). LET OP: ga de tweede 
straat L-af (Vier Gemalen). Aan de rechterkant staat 
de toponiemenbank ‘Vierghemaelen’. Fiets terug naar 
de Oetelaarsestraat en vervolg de route tot de kruising 
met de Broekstraat. LET OP: verlaat het Fkpn-systeem 
en ga L-af. Rijd door tot de straat Bodem van Elde. Sla 
hier L-af en meteen de eerste straat R-af (Broekstraat). 
Deze weg gaat over in de Gemondsedijk. Bij de ongelijke 
kruising ga je even R-af (Besselaar) voor de toponie-
menbank ‘Berselair’. Keer terug naar de Gemondsedijk 
en ga R-af. Steek aan het eind van de Gemondsedijk de 
weg over (Boxtelseweg) en sla vervolgens aan het eind 
van de straat R-af. Sla voorbij de Sint-Petruskapel R-af 
(Slophoosweg). Fiets continu R-door tot aan Café ’t 
Groene Woud (net voor het spoorlijn) en ga L-af rich-
ting Fknp:52. Fiets daarna richting Fknp:53. Je komt 
uit op een zandweg. Aan de rechterkant van deze weg 
staat de laatste toponiemenbank van deze route met de 
naam ‘Luth’. Sla bij Fkpn:53 R-af en de eerste straat L-af 
(Keefheuvel). Aan het eind van de Keefheuvel ben je 
weer bij het Wapen van Liempde.

Start café Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 
in Liempde
De fietsroute is voornamelijk gebaseerd op het bestaande 
knooppuntennetwerk. 
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