
Toponiemenbanken
Scinlre Mere – Lantweer – Hautert

Lengte: ca. 12 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

Scinlre Mere
“Deze veldnaam komt voor 
in een op perkament geschre-
ven oorkonde uit 1233. In die 
oorkonde staat ‘ad Radenputthe 
super Scinlre mere’. Hiermee 
is bedoeld een molenrad en de 
daarbij gelegen molenwiel als 
grenspunt van het Schijndelse 
territorium. Dat kan geen ande-
re grensaanduiding zijn dan die 
van de Kilsdonkse molen.” 

Lantweer
“De landweer is een lange aarden 
wal met vaak aan twee kanten 
een diepe sloot en op de wal 
dicht doornig struikgewas. In 
1447 kregen de inwoners van 
Schijndel verlof om op de grens 
met Veghel een landweer op te 
werpen tegen de invallen van de 
Geldersen vanuit Veghel en om 
diefstal van vee te verhinderen.”

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.

Hautert
“Oude veldnamen met het 
naamselement ‘hout’ en ‘woud’ 
duiden op de aanwezigheid van 
uitgestrekte bossen. De huidige 
‘Houterd’ wordt in cijnsregisters 
uit 1320 aangeduid met ‘in die 
Hautert’. Tussen de tiende en 
twaalfde eeuw waren er talrijke 
bosontginningen om nieuwe 
landbouwgebieden te vormen 
voor de groeiende bevolking.”

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. 

Loop hier R-door richting Wknp:17. Ga iets verderop bij 
Wknp:17 R-af richting Wknp:20 (Kluisstraat). Wandel 
nu alsmaar R-door tot Wknp:20. Ga ook hier R-door 
richting Wknp:21. Steek de rotonde (met het kunstwerk) 
R-door over. Sla bij Wknp:21 R-af richting Wknp:26. Nu 
gaan we een stukje over het ommetje ‘Smaldonk’ dus 
volg nu de paden via de gele  pijlen. Steek de brede brug 
over en volg het pad R-door (gele pijl). Blijf de gele pijlen 
volgen tot je op het fietspad uitkomt. Je kunt hier kiezen 
om R-door de gele pijlen te volgen of je kunt over het 
fietspad lopen. Beide routes komen uit bij Wknp:27. Blijf 
bij Wknp:27 het fietspad volgen tot Wknp:28. Sla hier 
L-af het zandpad in richting Wknp:60. Aan het eind van 
de zandweg staat de toponiemenbank ‘Scinlre Mere’.

(Ga voor een eventuele pauze R-af richting de Schaaps-
kooi. Loop daarna hetzelfde stukje van ca. 200 meter 
weer terug naar Wknp:60 om de route te vervolgen.)

Ga bij Wknp:60 L-af richting Wknp:63. Sla de eerste zandweg R-af 
(Lobbenhoef - gele pijl). Volg dit pad alsmaar R-door. Bij Wknp:63 moe-
ten we voor de tweede toponiemenbank even R-af over het fietspad. Ca. 
100 meter verder staat aan de rechterkant de toponiemenbank ‘Lant-
weer’. Loop weer terug naar Wknp:63 en ga verder richting Wknp:61. 
Sla aan het eind van het fietspad R-af (dubbel fietspad). Bij Wknp:61 
L-af slaan richting Wknp:54. Hier moet je dus de weg oversteken en 
L-af het zandpad ingaan. Op de splitsing R-aanhouden (gele pijl) en dit 
pad blijven volgen via de gele pijlen. We komen uit langs het water van 
de Steegsche Loop. Volg dit pad tot de grasbrug met de dikke boom. Ga 
hier L-af de grasbrug over (gele pijl) en ga aan het eind van het pad R-af 
(asfaltweg). Aan het eind van de asfaltweg bij de splitsing: 

LET OP: voor de derde toponiemenbank gaan we nu R-af (Houterse-
dijk). Blijf deze weg volgen tot een splitsing Houtersedijk - Nieuwe 
Molenheide. Hier staat de toponiemenbank ‘Hautert’. Loop nu weer 
terug en volg vanaf hier weer de gele pijlen. 

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

Ga de eerste straat R-af (gele pijl - Dungensesteeg). 
Sla voorbij Hnr:7 L-af het zandpad in (Leemweg - 
gele pijl). Dit pad gaat over in een asfaltweg. Ga op 
de kruising bij Wknp:58. R-door richting Wknp:59. 
Blijf de Leemweg volgen. Deze weg gaat weer over in 
een zandpad. Ga op de kruising R-door (Leemweg). 
Ook bij de kruising met Wknp:59 moet je nog altijd 
R-door de Leemweg blijven volgen richting Wknp:24. 
Sla op de volgende kruising L-af (gele pijl - Vos-
senstraat). Aan het eind van de Vossenstraat R-af en 
bij Wknp:24 R-door richting Wknp:23. Iets verderop 
bij het eerste grindpad: 

LET OP: neem niet de grindpaden, maar het graspad 
L-af. Dit pad loopt iets verderop langs een sloot met 
aan de linkerkant een hekwerk. Ga aan het eind van 
het pad R-af (gele pijl). Steek voorbij de rotonde L-af 
de weg over. Bij Wknp:23 nogmaals de weg overste-
ken en schuin R-door gaan (De Weerelt). Sla de eerste 
weg L-af (Hopkuil) richting Wknp:20 (Eekelhof,  het 
bordje staat iets verderop). Ga bij Wknp:20 R-af 
richting Wknp:17. Loop nu alsmaar R-door en negeer 
alle zijwegen tot aan Wknp:17. Ga hier L-af richting 
Wknp:18. Je bent 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 zijn aan te raden. Aan het be-
gin en aan het eind van de route is er een horecagelegenheid. 
Daarnaast is er een pauzemogelijkheid bij de Schaapskooi.

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


