
Toponiemenbank
Balsvoort

Lengte: ca. 12,5 of 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
Kampina

Balsvoort
“Balsvoort is een nederzetting 
die al sinds 1312 uit de bronnen 
bekend is. Sindsdien breidde 
dit gehucht zich langzaam uit 
tot een drietal grote hoeves met 
bijgebouwen. De laatste boer-
derij werd bewoond tot 1984 
en afgebroken in 1986. Aan het 
landschap is nog te zien dat er 
ooit bebouwing is geweest.”

Toponiemenbanken
Deze route behoort tot een serie fiets- en wandelrou-
tes 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 historische 
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 erf-
goedprojecten uitgevoerd. Projecten die de geschiedenis 
van het gebied zichtbaar maken en de kwaliteit van het 
landschap versterken. Het plaatsen van de zevenender-
tig toponiemenbanken is hier een voorbeeld van.

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

...in Het Groene Woud



Loop vanuit het pannenkoekenhuis De Rode Haktol 
over de parkeerplaats naar het houten bruggetje. Loop 
over het bruggetje en ga daarna L-af (Logtsebaan). Blijf 
deze weg alsmaar R-door volgen tot Wknp:23. Geniet 
hier even van het mooie uitzicht. 

(Op dit punt in de Logtsebaan is ook een parkeerplaats. 
Hier zou je ook kunnen beginnen met de wandeling)

Loop de heuvel op en neem het graspad R-door richting 
Wknp:25. Steek aan het eind van het graspad het brug-
getje over. Over het bruggetje bij Wknp:25 R-aanhouden 
richting Wknp:9. Sla dus voor de slagboom L-af over een 
graspad (gele pijl). Volg dit pad dat uitkomt bij Wknp:9. 
Loop nu verder richting Wknp:82 (dus L-aanhouden). 
Het pad ligt tussen het slootje en het ven. Bij het oude 
bankje met een zeer fraai uitzicht over het Winkelsven 
(mooie pauzeplek) het pad naar links volgen en door het 
klaphekje gaan (gele pijl). Bij het volgend klaphekje het 
pad naar links blijven volgen (gele pijl). Als je aange-
komen bent bij Wknp:82 ga je R-af richting Wknp:32. 
Sla vervolgens op de kruising met het fietspad weer 
R-af (gele pijl) en bij Wknp:32 ook weer R-af richting 
Wknp:83. Je komt nu op een pad met een slagboom. 

(Op dit punt is er een mogelijkheid om de route in te korten. Dit is 
vooral aan te raden in natte periodes. Ga hier R-door richting Wknp:31 
en neem de route weer op bij Wknp:31. Je mist dan wel een mooi stuk 
door de Kampina.) 

Loop bij Wknp:83 R-door richting Wknp:30. Volg de gele pijlen. Sla 
voorbij de slagboom aan het eind van het pad L-af (gele pijl). Sla bij 
Wknp:30 R-af richting Wknp:55. Blijf voorbij een grote molensteen 
(aan de rechterkant van de weg) het pad R-door volgen richting een 
grote bank (van WSV De Keistampers). Sla bij Wknp:55 R-af richting 
Wknp:56. 

(Bij nat weer kan het pad gedeeltelijk erg nat zijn. Dit pad kun je 
vermijden door net voor het ven de hei op te gaan. Hierna kom je uit 
op een breder pad. Sla hier R-af richting het ven. Ga net voordat je bij 
het oorspronkelijke pad bent (het pad dat we vermijden) L-af een smal 
heipaadje in en loop om het ven heen. Voorbij het ven weer R-aanhou-
den richting het pad waar je begonnen bent. Eenmaal terug op dit pad, 
moet je het pad R-door volgen. Je kunt eventueel ook de route inkorten 
zoals dit eerder staat omschreven.) 

Je loopt nu tussen twee vennen door. Blijf de gele pijlen volgen. Het pad 
komt uit op het fietspad bij Wknp:56. Sla hier R-af richting Wknp:31. 

LET OP: als je de route hebt ingekort, kun je vanaf hier weer verder 
lezen.

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

Sla bij Wknp:31 L-af richting Wknp:70. Ga bij het 
hekwerk R-door en volg de gele pijlen tot Wknp:70. 
Je komt o.a. langs de landbouwenclave Balsvoort. Bij 
Wknp:70 vind je de toponiemenbank ‘Balsvoort’. Loop 
hier het pad omhoog en ga R-door richting Wknp:24. 
Ga over het bruggetje van de Beerze en sla daarna R-af 
het graspad in. Dit is een hooggelegen pad dat iets 
verderop langs het water gaat. 

Ga aan het eind van het pad (bij de stuw) R-af en bij 
Wknp:24 weer R-af richting Wknp:23. Blijf het pad 
langs het water alsmaar R-door volgen tot Wknp:23 (je 
bent nu terug bij de parkeerplaats aan de Logtsebaan). 
Sla Hier L-af richting Wknp:21. Ga aan het eind van 
de Logtsebaan (op de kruising) R-af (Nieuwedijk) en 
na ca. 30 meter ben je weer terug bij het pannenkoe-
kenhuis. Dit is het einde van de wandeling.

Start bij Pannenkoekenhuis De Rode Haktol, 
Nieuwedijk 37 Oirschot
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling bestaat uit vele mooie zand- en graspaden en 
dus zijn stevige (hoge) wandelschoenen aan te raden. Er staan 
voldoende banken langs de route en aan het begin en einde is 
er een horecagelegenheid. 
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