
Toponiemenbanken
Lutteleijnde – Scrivershove

Lengte: ca. 9,5 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
Schijndel

Lutteleijnde
“Zowat elk Brabants dorp kent 
een oud historisch centrum 
met daaromheen een serie 
gehuchten of herdgangen, 
en binnen die herdgangen 
nog aparte buurtschappen. 
Schijndel kent van oudsher ‘de 
Cluse’ in het centrum rondom 
de Servatiuskerk. Vanaf de 
Middeleeuwen waren de herd-
gangen Wijbosch, Lutteleind, 
Borne, Elschot en Elde. In de 
huidige straatnaamgeving 
blijkt die van het Lutteleind 
geheel verdwenen.” 

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.

Scrivershove
“De hoeve werd als hertogelijk 
leengoed uitgegeven in 1301 aan 
Henric Nulaets Godevaertssone, 
een leenman van de hertog van 
Brabant, die de hoeve mocht 
exploiteren. Op het moment 
van uitgifte is het ‘landgoed’ 40 
bunders of 52 hectaren groot. 
Omdat het een leengoed was, 
moest de leenman het steeds van 
de Raad en Leenhof van Brabant 
in bezit krijgen en beloven het in 
goede staat te houden.” 

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 naar het kruispunt van de Hoofdstraat (Lpnr:53) 
voorbij De Glazen Boerderij. Daar staat het paaltje van 
Wknp:18. Ga hier L-af richting Wknp:16 de Pompstraat 
in. Voorbij VVV-agentschap Schijndel, gevestigd in 
Museum Jan Heestershuis R-af (gele pijl). Op de brede 
splitsing R-aanhouden (Harry Bosiuslaan). Ga de eerste 
weg L-af (Groeneweg) en loop nu alsmaar R-door. De 
straatnaam gaat over in Tuijllaan. Aan het eind van de 
weg bij Lpnr:16:

LET OP: ga hier scherp R-af om het plantsoentje heen 
(verhagenstraat). De volgende gele pijl staat op Lpnr:2. 
Blijf de Verhagenstraat R-door volgen en bij het (spook)
beeldje R-aanhouden (gele pijl). Sla aan het eind van 
de weg L-af (Mandersstraat) en op het eind van deze 
weg ook L-af (Gemondseweg). Ga bij Wknp:16 R-door 
richting Wknp:15. Loop, als je bent aangekomen bij 
Wknp:15, ook weer R-door richting Wknp:52 (Gemond-
seweg). Sla op de kruising bij Lpnr:22 L-af het zandpad 
in. Blijf bij Wknp:52 R-door wandelen richting Wknp:51. 
Ga ca. 100 meter voor een asfaltweg L-af het zandpad in 
(gele pijl). Dit pad komt ook uit op een asfaltweg. Steek  
de weg over en ga verder richting Wknp:51. 

Sla bij Wknp:51 L-af richting Wknp:50. Volg de gele 
pijlen tot je weer op een asfaltweg uitkomt. Ga hier R-af 
(gele pijl) richting de drukke kruising. Aan het eind 
van de weg (Hermalen) de kruising R-door oversteken 
(Achterste Hermalen). Als je bij Wknp:47 R-door loopt, 
kom je uit bij de eerste toponiemenbank ‘Lutteleijnde’. 
Loop daarna weer terug naar Wknp:47 en sla hier L-af 
het graspad in richting Wknp:45. Ga aan het eind van 
het graspad R-af het fietspad op. 

Hier zijn twee pauzemogelijkheden. Allereerst bij pannenkoekhuis 
Fabula, maar ook hier tegenover bij Winery & Herbs. Winery & Herbs is 
tevens een bezoekerscentrum van Het Groene Woud.

Ga voorbij het pannenkoekhuis (Hnr:24) R-af het graspad in (gele pijl). 
Sla aan het eind van het graspad L-af en daarna meteen de eerste weg 
R-af (Korte weg). Op de kruising moet je L-af slaan (Langstraat) en 
op de volgende kruising ook L-af (Langeweg). Ga bij Wknp:45 R-door 
richting Wknp:46. Steek aan het eind van de Langeweg R-door de weg 
over (Schrijvershoef). Ook hier is een pauzemogelijkheid bij restaurant 
De Nachtegaal. 

Sla op de splitsing met Schrijvershoef – Keur L-af (gele pijl) en wandel 
de weg Keur in. Sla vervolgens bij Wknp:46 R-af richting Wknp:41. Op 
de volgende splitsing met Schrijvershoef staat aan de rechterkant de 
tweede toponiemenbank ‘Scrivershove’. Blijf de gele pijlen R-door volgen 
(Keur). Ga voor het poeltje (gele pijl) R-af en aan het eind van de weg 
(Putsteeg) L-af het fietspad op (Schootesestraat). 

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

Loop nu alsmaar R-door. Ga vervolgens bij Wknp:41 
R-door naar Wknp:40 en ga ook hier R-door naar 
Wknp:19 (dit bordje staat in een ruime bocht richting 
het centrum). Sla bij Wknp:19 L-af richting Wknp:18. 
Aangekomen bij Wknp:18 ben je ook weer terug bij De 
Glazen Boerderij. Dit is het einde van de wandeling.

Start nabij De Glazen Boerderij (Markt, Schijndel) 
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling bestaat uit veel zand- en graspaden en dus zijn 
stevige (hoge) wandelschoenen aan te raden. Aan het begin 
en einde van de route is er horecagelegenheid. Daarnaast zijn 
er ook pauzemogelijkheden bij pannenkoekhuis Fabula, bij 
Winery & Herbs en verderop in de route bij restaurant De 
Nachtegaal. 

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


