
Toponiemenbanken
Berselair – Vosholen

Lengte: ca. 8,5 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
Gemonde

Berselair
“De naam Berselair of Berselaer 
komt al in 1340 in leenboeken 
voor. De cijnsboeken van de he-
ren van Helmond van ongeveer 
1500 kennen het gebied als 
Besselen. Nog altijd spreekt de 
oudere Gemondenaar over Bes-
selder. Een mogelijke betekenis 
is een open plek in het bos in 
een moerassige omgeving, waar 
het wild naartoe werd gedre-
ven.”

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.

Vosholen
“De naam Vosholen werd in het 
verleden ook geschreven als 
Vossenhool. Rond 1500 komt de 
naam Vossenhool al voor in een 
cijnsregister van de heren van 
Helmond. Het karakter van het 
landbouwgebied is mooi bewaard 
gebleven en het kenmerkt zich 
door prachtige oude knotwilgen, 
waarschijnlijk de oudste en de 
dikste van Brabant.”

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 vanuit Café De Schuif (met de rug naar het pand) 
R-af richting de kerk. Op de splitsing met het grote 
kruisbeeld staat het paaltje van Wknp:73. Hier L-aan-
houden richting Wknp:75. De kruising met Boom-
straat negeren en voorbij Hnr:84. L-af gaan (Het Hof). 
Vervolg de  weg R-door en ga op de splitsing bij Lpnr:8 
ook R-door het  zandpad in (Het Hof). Sla aan het eind 
van het zandpad bij Wknp:75 R-af (Koudebergstraat) 
richting Wknp:84. Ga vervolgens aan het eind van de 
weg bij Wknp:84 L-af (Hooghemertseweg) richting 
Wknp:83. Negeer alle zijwegen en blijf deze weg volgen 
tot het eind. Sla daarna bij Wknp:83 L-af richting 
Wknp:82 (Gasthuiskamp). Bij Wknp:82 de weg R-door 
vervolgen richting Wknp:79. Sla aan het eind van de weg 
L-af (gele pijl). Ga vervolgens aan het eind van de weg 
bij een groen bankje R-af (bordje wandelpad) en loop 
het wandelpad in. Daarna aan het eind van het pad L-af 
slaan (gele pijl). 

LET OP: om de eerste toponiemenbank ‘Berselair’ te bereiken, ga je op 
de kruising L-af (Besselaar). Loop daarna weer terug naar de krui-
sing en loop nu R-door (Besselaar 26/Beek). Volg weer de gele pijlen. 
Net voorbij de Beeksche waterloop bij Wknp:79 L-af over het houten 
vlondertje (bij een groen bankje). Het pad loopt mooi langs het water. 
Blijf dit pad volgen en je komt uit bij een groen bankje met een dikke 
eik. Sla hier L-af (gele pijl) en aan het eind van het pad bij Wknp:78 L-af 
richting Wknp:77. Ga vervolgens bij het eerste zand/graspad bij Lpnr:4 
R-af (Beekseweg). Daarna aan het eind van de Beekseweg R-af slaan 
(gele pijl). 

LET OP: om naar de tweede toponiemenbank te gaan,  moet je na 
Hnr:14 L-af slaan (vossenholen, staat op de boerderij). Blijf het pad 
alsmaar R-door volgen. Dit pad gaat over in een zandpad en komt uit 
bij een weiland. Loop hier tussen de paaltjes door en steek het weiland  
over. Loop vervolgens ook hier weer tussen de paaltjes door. Je komt 
nu bij toponiembank ‘Vosholen’. Na het bekijken van het bankje loop je 
weer even terug door het weiland. Sla voorbij het weiland, iets verder-
op, het eerste pad L-af (Ommetje Vossenholen). Het pad loopt langs 
een sloot. Bij de vlonderbalk de sloot oversteken en het pad vervolgen 
(witte pijl). Sla aan het eind van het pad L-af (witte pijl) en daarna aan 
het eind pad R-af (witte pijl). Vervolgens moet je aan het eind van de 
weg (Koudenberg) R-af slaan.

LET OP: volg vanaf hier weer de gele pijlen. Ga vervolgens aan het eind

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

van de weg weer R-af en loop tot het paaltje van  
Wknp:77 (dit is aan het eind van de weg). Sla hier 
L-af richting Wknp:74 (Besselaar) langs het kapel. 
Neem nu het eerste zandpad L-af (Vier Gemalen - gele 
pijl). Steek de asfaltweg over en blijf R-door het gras-
pad volgen (Rietstok). Sla aan het eind van de weg bij 
Wknp:74 L-af richting Wknp:73. Loop nu R-door tot 
aan Café De Schuif. Dit is het einde van de wandeling. 

Start bij Café De Schuif, Dorpstraat 30 in Gemonde 
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

Het is een leuke wandeling met zand- graspaden 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. 

Colofon: 
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