
Toponiemenbanken
Den Eynsscher – Molenakker – Gierbergse Steeg  

Lengte: ca. 11 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
Biezenmortel

Den Eynsscher
“Dit toponiem is verwant aan 
Enschot. Het woord is afkom-
stig van het Germaanse andja 
(eind) en skida (paal). Het was 
een plaats die een scheiding 
vormde die fysiek zichtbaar was 
door een paal.” 

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 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.

Molenakker
“Het toponiem ‘Molenakker’ 
verwijst naar de plaats waar 
vroeger de Zandkantse molen 
stond. Aanvankelijk stond de 
molen net buiten de vesting van 
Heusden. Rond 1658 is de molen 
daar verkocht en verplaatst naar 
de Zandkant. In 1885 ging het 
naar een perceel op de hoek van 
de Biezenmortelsestraat en de 
Runsvoort.”

Giersbergse Steeg
“Deze steeg is ook bekend als 
‘Gijsbergse Steeg’. Deze vormde 
een scheiding tussen enerzijds 
de Hemelrijkse hoeve aan de 
Oude Bosschebaan en het leen-
goed van de heren van Boxtel 
en anderzijds ‘het Giersbergs 
Broek’ dat hertog Jan II van 
Brabant in 1299 in leen gaf aan 
de cisterciënzerinnenabdij Ter 
Kameren nabij Brussel.” 

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



Ga vanuit Café ’t Gommelen (met de rug naar de voor-
kant van het café) L-af het fietspad op
(Biezenmortelsestraat). Loop richting Wknp:87. Sla na 
ongeveer 50 meter bij Wknp:87 L-af richting Wknp:21. 
Dit pad gaat tussen twee sloten door het bos in. Het pad 
is erg onduidelijk maar blijf gewoon R-door volgen. Je 
moet nu even door een greppel en meteen daarna tussen 
twee dikke bomen R-af het pad blijven volgen. In de 
bocht iets verderop L-aanhouden en daarna weer R-door. 
Aan de rechterkant staan diverse houten weidepalen. 

Het onduidelijke bospad komt uit bij een graspad. Sla 
bij dit graspad R-af (gele pijl). Het pad komt uit bij een 
brede sloot. Sla bij deze sloot L-af en blijf de gele pijlen 
volgen. Ga aan het eind van het pad voorbij de slagboom 
L-af het zandpad in. Blijf dit pad alsmaar R-door volgen 
en negeer alle zijwegen. Dit pad komt uit bij een brug. 
Loop over de brug en sla bij Wknp:21 L-af richting 
Wknp:22. Blijf het pad langs het water volgen. Vervol-
gens kom je bij een hek (hier moet je overheen) en bij 
een asfaltweg. 

LET OP: ga hier R-af (en negeer de gele pijl). Blijf deze 
weg volgen tot je aan de linkerkant de eerste toponie-
menbank met de naam ‘Den Eynsscher’ tegenkomt. 
Loop vervolgens verder R-door tot aan De Rustende 
Jager.

(Dit café is een prima pauze plek om even uit te rusten. 
De route vervolgt zich richting de Loonse- en Drunense 
Duinen).

Bij De Rustende Jager staat het paaltje van Wknp:84. Vanaf hier volg je 
weer de gele pijlen. Ga bij Wknp:84 R-door richting Wknp:85. Loop het 
fietspad op tot Wknp:85 en ga bij dit knooppunt  L-af richting Wknp:82. 
Dit pad gaat een dennenbos in. Sla iets verderop bij Wknp:82 R-af 
richting Wknp:81. Volg nu goed de gele pijlen. Je loopt hier o.a. over een 
mooie zandvlakte. Houd, rechts aan (gele pijl) en ga, wanneer je bijna 
aan het eind van dit stuk bent, schuin links omhoog (wel op de zand-
vlakte blijven). Het gele pijltje staat bovenop bij een oude den. 

Loop vervolgens een stukje naar beneden. De volgende gele pijl staat 
bij een dennenboom. Sla hier L-af (net voor het fietspad). Blijf de gele 
pijlen goed volgen en je komt aan bij Wknp: 81. Loop hier R-door rich-
ting Wknp:96 (blijf nog steeds de gele pijlen volgen). Sla bij Wknp:96 
(vooraan op de tweede zandvlakte) R-af richting Wknp:95 en volg nog 
steeds de gele pijlen. De gele pijl voorbij de dennenbomen op de derde 
zandvlakte, gaat schuin omhoog (L-aanhouden). Als je boven bent, ga je  
R-door (gele pijl). Dit pad komt uit op het fietspad. Sla hier L-af. 

(Mocht je een gele pijl gemist hebben en eerder op het fietspad uitko-
men, vervolg dan de route over het fietspad. Je komt vanzelf aan de 
linkerkant de gele pijlen weer tegen.) 

Blijf de gele pijlen langs het fietspad goed in de gaten houden, want je 
moet alweer snel R-af. Sla bij deze pijl R-af en vervolgens in de bocht 
R-aanhouden. Daar staat de volgende gele pijl. Blijf de gele pijlen nu vol-
gen tot Wknp:95. Sla hier R-af richting Wknp:94 en volg nu weer de gele 
pijlen. Aangekomen bij bij Wknp:94 ga je L-af richting Wknp:86 (gele 
pijlen volgen). Loop bij Wknp:86 R-door richting Wknp:8.

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

Ga dus iets verderop, waar meerdere paden samenko-
men, R-door (het pad dat naast het ruiterpad ligt). 

Volg nu de gele pijlen tot Wknp:8 (deze staat bij het 
bankje van Minicamping Weideblik). Sla hier R-af rich-
ting Wknp:10 (je verlaat nu de Loonse en Drunense 
Duinen). Volg dit pad tot Wknp:10. 

Als je aangekomen bent bij Wknp:10 sla je R-af richting 
Wknp:77 (oude Bossebaan). We komen nu uit bij de 
tweede toponiemenbank met de naam ‘Molenakker’. 
Vervolg de route R-door tot Wknp:77. Sla hier L-af 
richting Wknp:76 (Zandkantseweg). Ga aan het eind 
van de weg bij Wknp:76 R-af richting Wknp:87. Blijf 
deze weg volgen. De laatste toponiemenbank van deze 
route staat net voorbij Hnr:5 en heeft de naam ‘Giers-
bergse Steeg’. Loop na de bezichtiging weer verder 
R-door tot Wknp:87 en ga ook hier R-door richting 
Wknp:27 tot je weer terug bent bij Café ‘t Gommelen. 
Dit is het einde van de wandeling.

Start bij Café ’t Gommelen, Biezenmortelsestraat 1 
in Biezenmortel
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling gaat voor een groot deel over onverharde wegen 
en dus zijn stevige (hoge) wandelschoenen aan te raden. Na de 
eventuele pauze bij De Rustende Jager gaat de route door de 
Loonse en Drunense Duinen. Er staan voldoende banken langs 
de route (niet in de duinen) en aan het begin en einde is er een 
horecagelegenheid. 

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


