
Toponiemenbanken
Grinsven - Westelaken

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
Den Dungen

Grinsven
“De oudste vestiging van de 
orde der wilhelmieten ten noor-
den van de Alpen was te vinden 
op de Bazeldonk bij ’s-Herto-
genbosch. Daar stichtten deze 
van oorsprong Italiaanse bedel-
monniken in 1244/1245 een 
klooster. Zij verwierven uitge-
strekte landerijen, onder meer 
in Den Dungen. In de veertien-
de eeuw bezaten zij, behalve in 
de Sporkt en op de Poeldonk (de 
‘monic beempt’), bezittingen in 
het Griensven.” 

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.

Westelaken
“In 1340 bezat ene Henrick van 
Westerlaken een hoeve nabij 
de aansluiting van de huidige 
Beemdweg op de Hooidonkse-
straat. In 1371 werden Hen-
ricks goederen verdeeld onder 
zijn kinderen. De goederen 
omvatten een huis, schuur en 
hof, genoemd die westlake op 
Dunghen en een weijcamp aan 
die Westlakensche straet. Rond 
1600 wordt de naam Westelaken 
niet meer als toponiem gebruikt. 
Wat bleef is de familienaam Van 
de Weste(r)laken.”  

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 Herberg de Poeling (met de rug naar het 
café/terras) R-af. Dit is de Poeldonksedijk. Bij Wknp:44 
R-door wandelen richting Wknp:43. Daar aangekomen 
loop je verder R-door richting Wknp:10. Sla aan het 
eind van de weg L-af (volg de gele pijlen van het wan-
delroutenetwerk) en vervolgens de tweede weg R-af (bij 
het bord van het fietspad waar ook de gele pijl op staat). 
Blijf bij het asfaltweggetje het fietspad gewoon R-door 
volgen. 

Ga bij Wknp:10 L-af richting Wknp:47. Blijf het fietspad 
over de dijkjes volgen en houd op het einde van het 
fietspad bij een asfaltweg L-aan. Sla op de kruising bij 
Wknp:47 L-af richting Wknp:20 (Kleine Molenstraat). 
Loop nu alsmaar R-door en sla aan het einde van de weg 
(Kleine Molenstraat) L-af (volg de gele pijl). 
 

Ga voorbij Café de Linden (hier kun je pauzeren) R-af het Schoolstraatje 
in. Deze straat gaat over in de Mgr. Godschalkstraat. Op de kruising 
(met mooi uitzicht op de kerk) staat het paaltje van Wknp:20. Hier ga je 
R-af richting Wknp:21. Loop iets verderop bij Wknp:21 R-door richting 
Wknp:22. Sla voorbij Hnr:59 L-af de Paterstraat in. 
 
LET OP: op de splitsing Paterstraat – Spekstraat ga je R-af de Spekstraat 
in op zoek naar het eerste bankje. Hier verlaat je dus het Wknp-sys-
teem. Loop nu alsmaar R-door. Je komt o.a. langs een tuincentrum en 
een aantal boerderijen. Voorbij Hnr:10A in een flauwe bocht vind je de 
eerste toponiemenbank van de route. De toponiembank heeft de naam 
‘Grinsven’ en staat aan de rechterkant van de weg. Loop na het bezich-
tigen van het bankje hetzelfde stuk terug naar de Paterstraat (dus niet 
verder lopen richting Den Dungen). 

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

Terug bij de splitsing ga je R-af de Paterstraat in. Volg 
nu weer de gele pijlen. Iets verderop in bocht (net 
voorbij een PNEM-huisje) staat de tweede toponie-
menbank van deze route genaamd ‘Westelaken’. Sla 
na het bankje meteen R-af en loop dan de Beemdweg 
in. Sla bij Wknp:22 L-af richting Wknp:63. Op de 
splitsing met het Moutainbikepad L-aanhouden het 
grindpad op wandelen. We lopen nu weer over de 
mooie dijkjes. Bij het poeltje en Wknp:63 R-door lopen 
richting Wknp:62. Volg gewoon de gele pijlen en blijf 
op het pad over de dijken. Ga bij Wknp:62 R-door rich-
ting Wknp:90. Blijf ook nu het pad volgen via de gele 
pijlen. Sla aan het eind van de Hooidonksedijk R-af en 
loop terug naar Herberg de Poeling. Dit is het einde 
van deze wandeling.

Start Herberg de Poeling, Poeldonk 17 Den Dungen
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling gaat veelal over makkelijk te bewandelen wegen 
en paden. Er staan voldoende banken langs de route en aan 
het begin en einde van de route is er horecagelegenheid. In de 
route is er ook een pauzemogelijkheid bij het Café de Linden 
(alleen in het weekend). 

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


