
Toponiemenbanken en veldkapellen
’t Creijspot – Meijdoorn – Vierghemaelen

Lengte: ca. 10 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

‘t Creijspot
“‘t Creijspot maakte oorspron-
kelijk deel uit van een groot 
oerbos tussen Den Dungen, 
Sint-Michielsgestel, Schijndel en 
Middelrode, genaamd ‘t Woud. 
Volgens mondelinge overleve-
ring, die teruggaat tot de 19e 
eeuw, zou hier een heilige eik 
hebben gestaan. De hedendaag-
se benaming van het gebied is 
Kraaienspot.” 

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 erfgoedprojecten uitgevoerd. Projecten die de 
geschiedenis van het gebied zichtbaar maken en de 
kwaliteit van het landschap versterken. Het plaatsen 
van de zevenendertig toponiemenbanken is hier een 
voorbeeld van.

Meijldoorn
“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.” 

Vierghemaelen
“Bij de uitgifte van het hertoge-
lijk leengoed de Schrijvershoeve 
spreekt de oorkonde uit 1301 
over de ‘gemeynt de Vierghe-
maelen’. Met de vier ‘gemalen’ 
worden bij de uitgifte van de 
Bodem van Elde in 1314 vier 
rechtsgebieden bedoeld, namelijk 
Schijndel, Boxtel, Sint-Oedenro-
de en Sint-Michielsgestel.”

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 richting het marktplein en ga op het eind van de 
weg op drukke splitsing L-af (richting kerk). Sla nu de 
eerste weg R-af (Spijt). Bij Café Ons Moeder R-aanhou-
den (oranje pijl van het ommetje Genenberg) en aan het 
eind van de weg (Spijt) bij het drukke kruispunt L-af het 
fietspad op gaan (het paaltje van Wknp:24 staat aan de 
overkant van de weg). We gaan nu richting Wknp:65. 
Loop alsmaar over het fietspad en ga bij Wknp:65 nog 
steeds R-door richting Wknp:50. Bij Wknp:50: 

LET OP: ga voor de eerste toponiemenbank R-door over 
de rotonde. Sla meteen na de rotonde R-af de weg over 
en weer R-af, het fietspad op richting Schijndel (Bosch-
weg). Op de splitsing voorbij het bedrijf T&G R-aanhou-
den het fietspad op richting Schijndel. De toponiemen-
bank ‘Meijldoorn’ komt al snel in zicht. Loop tot het pad 
met de houtsnippers dat naar de toponiemenbank leidt. 
Hier staat ook een veldkapel. Ga na de bezichtiging 
dezelfde weg terug naar de rotonde. Steek de rotonde 
over en loop terug naar Wknp:50. Sla bij Wknp:50 L-af 
richting Wknp:3.

LET OP: ga na ca. 50 meter, met aan de rechterkant het bordje Land-
goed de Dennenboom, R-af het wandelpad in. Loop over de houten 
vlonder en volg het pad R-door (pijl met Maria-afbeelding erop). Volg 
deze pijlen naar de toponiemenbank ‘’t Creijspot’ met daarbij de veld-
kapel. Ga dus aan het eind van het pad L-af het vlonderbrugje over. Sla 
bij het volgende pad meteen R-af en op het eind van dat pad weer R-af. 
Aan het eind van het pad moet je wederom R-af slaan en op de kruising 
R-door lopen. Hier staan ook weer de gele pijlen van het Wknp-sys-
teem. Ga op de splitsing R-door en even verderop kom je uit bij de 
toponiemenbank en de veldkapel.

Blijf nu R-door wandelen en volg weer de gele pijlen. Het pad loopt 
langs het water en door een heideveldje. Bij de boom met de oude bank-
jes buigt het pad naar rechts en meteen daarna L-af (gele pijl). Het pad 
loopt nu langs een sloot. Ga aan het eind van het pad L-af (asfaltweg). 
Sla vervolgens voorbij Lpnr:5 (gele pijl) R-af het graswandelpad in en 
blijf dit pad volgen. Voorbij een grote poel bij de splitsing staat het 
bordje van Wknp:4. Loop hier R-door richting Wknp:5. 

Wandel aan het eind van het pad bij Wknp:5 even 10 meter R-door 
(Vier gemalen). Dan kom je uit bij de derde toponiemenbank met de 
naam ‘Vierghemaelen’. Loop weer terug naar Wknp:5 en ga R-af rich-
ting Wknp:67 (Oetelaarsestraat). Loop nu alsmaar R-door en negeer 
alle zijwegen. De Oetelaarsestraat gaat over in Vogelenzang. Sla op de 
splitsing bij Wknp:67 L-af richting Wknp:69 (kalverstraat). Sla aan het 
eind van de Kalverstraat L-af (gele pijl) en  vervolgens de eerste weg 
R-af (de Kaatse Hoeve). Bij het bordje van Wknp:69 moet je R-af slaan 

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

richting Wknp:29. Aangekomen bij Wknp:29 L-aan-
houden richting Wknp:22. Sla op de kruising bij 
Wknp:22 R-af richting Wknp:23 (De Wielse Hoeve). 
Deze straat gaat over in Genenberg. 

Sla bij Wknp:23 (iets voor de witte molen) L-af 
het pad in langs het water richting Wknp:26. Het 
pad kronkelt door het bos en komt uit bij rivier de 
Dommel. Hier R-aanhouden (gele pijl) en bij Wknp:26 
R-door wandelen richting Wknp:25. Loop over de 
brug van de vispassage en ga daarna R-af (gele pijl). 
Op de splitsing voorbij het meertje R-aanhouden (gele 
pijl) en aan het eind van het pad R-af (gele pijl). Sla 
bij Wknp:25 L-af richting Wknp:27. LET OP: sla de 
eerste weg R-af richting de Oude Toren en loop terug 
naar de Lunchgalerie De Rijker. Dit is het einde van de 
wandeling.

Start bij Lunchgalerie De Rijker, 
Torenstraat 4 in Sint-Michielsgestel 
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling gaat in het begin over verharde wegen en fiets-
paden. Na de eerste toponiemenbank komen de zandpaden, 
graspaden en bospaden, afgewisseld met paden langs het water 
en een aantal  makkelijke stukken over het asfalt. De zand- en 
graspaden kunnen bij langdurige regenval nat en drassig zijn. 
Stevige (hoge) wandelschoenen zijn daarom aan te raden. Aan 
het begin en einde van de route is er horecagelegenheid. 

Veldkapellen
Het bijzondere aan deze route is dat je bij de toponiemen-
banken ’t Creijspot en Meijldoorn een veldkapel tegenkomt. 
De veldkapellen bevinden zich bij een plek waar vroeger een 
heilige eik of koortsboom stond. In de 19e en 20e eeuw wordt 
ook wel gezegd dat mensen uit de omgeving hier genezing 
zochten tegen koorts. Ter plaatse van zo’n oude cultusplaats 
werd vroeger soms een kruis of een eenvoudig veldkapelle-
tje opgericht. Als herinnering aan de heilige eik-cultus in de 
Meijldoorn en ’t Creijspot heeft Stichting Brabantse Bronnen 
daar opnieuw veldkapellen geplaatst.

Colofon: 
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