
Toponiemenbanken
Het Kruis – De Haag

Lengte: ca. 9 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
Sint-Oedenrode

Het Kruis
“Hier heeft in vroeger eeuwen 
vermoedelijk een kruisbeeld 
gestaan. Het perceel ‘Het 
Kruis’ maakte deel uit van de 
herdgang Eerde en Everse. Een 
he(e)rdgang is een term die 
in Midden- en Oost-Brabant 
wordt gebruikt om een buurt-
schap aan te duiden.”

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 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.

De Haag
“Dit gehucht draagt de naam 
‘De Haag’, plaatselijk ook wel 
‘’t Haagje’ genoemd. Deze naam 
vloeit voort uit het bezit van het 
in 1420 in Woensel, buiten de 
stad Eindhoven, gestichte augus-
tijnenklooster Mariënhage, ook 
wel ‘die Haghe’ genoemd.” 

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 Oud Rooi (met de rug naar het café) 
L-af. Na ca.10 meter ben je bij het paaltje van Wknp:29. 
Ga nu R-door richting Wknp:35. Dit knooppunt ligt 
op de grote splitsing met de Hertog Hendrikstraat. Bij 
Wknp:35 R-aanhouden richting Wknp:53 (Kofferen). 

LET OP: ga op de ongelijke kruising bij Lpnr:24, voor 
het grote gebouw van de Ahrand (oda), L-af de Kas-
teellaan in met op de hoek een mooi oud smal huisje. 
Sla bij Lpnr:9 de tweede weg L-af. Volg het fietspad 
richting Kasteel Henkenshage (je kunt hier eventueel 
ook een rondje om het kasteel wandelen). Ga voorbij 
het kasteel R-door (bordje centrum) en volg de gele 
pijlen. Ga nu alsmaar R-door tot Wknp:37. Ga hier L-af 
richting Wknp:36. Loop vervolgens bij Wknp:36 R-af 
richting Wknp:28. Steek voor de brug over de Dommel 
(bij de bushalte) de weg over. Hier staat het paaltje 
van Wknp:28. Ga nu richting Wknp:25. Loop door het 
draaipoortje langs het grote houten hek (gele pijl) en 
volg dit mooie pad langs de Dommel tot het volgende 
draaipoortje (hier heb je een mooi uitzicht op de knop-
toren). Ga aan het eind van het pad bij Wknp:25 L-af 
richting Wknp:26. 

LET OP: blijf nu het fietspad langs de A50 volgen tot 
het eind van het fietspad. Ga voorbij het berkenbos-
je R-af (Eerschotsestraat). Even verderop zijn we bij 
Wknp:23. Ga hier R-door richting Wknp:22. Nu moeten 
we de A50 over dus sla bij de rotonde R-af om de Ooste-
lijke Randweg over te steken (gele pijl onder het bordje 
route verkeers examen). Loop over het viaduct van de 
A50 en sla aan het eind van het pad R-af het Evert-
se-Akkerpad in (gele pijl). Ga bij de splitsing L-af (gele 
pijl) en bij Wknp:22 R-af voor de eerste toponiemen-
bank ‘Het Kruis’. Je vindt het bankje na ca. 50 meter.
Kijk even rustig rond en loop daarna weer terug naar 
Wknp:22 ga hier R-af richting Wknp:82. Ga, als je bij 
Wknp:82 bent aangekomen, richting Wknp:81. Aan het 
eind van het Evertse-Akkerpad vinden we toponiemen-
bank ‘De Haag’. Ga op de splitsing R-af (Lieshoutsedijk) 
en bij Wknp:81 R-door richting WKnp:71.

LET OP: aan het eind van de weg de gele pijl negeren en L-af gaan, de 
Lieshoutseweg volgen. Sla na ca. 200 meter bij de kapel scherp L-af 
(gele pijl) en wandel het zandpad genaamd de Oude-Lieshoutsedijk in. 
Wandel dit zandpad helemaal uit tot je weer terug bent bij Wknp:81. 
Hier R-af gaan richting Wknp:82. Sla de eerste verharde weg L-af 
(Evertse-Akkerpad) en loop nu door tot aan de H. Franciscus kapel aan 
de linkerkant. 

LET OP: loop nu tussen het bankje met de picknicktafel en de molen-
steen door tot aan de punt van het bosje (rand akkerland). Ga hier L-af 
en volg het graspad richting het overzichtsbord (Dommelbeemden). 
Blijf dit pad volgen langs de gras/akkerkant en negeer alle zijwegen. 
Nadat het pad naar rechts draait (met mooi uitzicht op de knoptoren) 
moet je doorlopen tot de slagboom met het bordje van Staatsbosbe-
heer (eind van het pad). Hier L-af gaan, weer over het fietspad, en bij 
Wknp:22 R-door richting Wknp:23. Sla bij het bordje ‘doodlopende 
weg’ R-af en aan het eind van het pad L-af weer terug over het viaduct 
van de A50 (gele pijl). Steek de oostelijke randweg over en sla meteen 
weer L-af. Blijf dit fietspad volgen.  

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

Bij Wknp23: LET OP: ga het eerste dubbele fietspad 
L-af tussen de berkenboompjes door langs de A50. Voor 
de Dommelbrug R-af (Kerkdijk-Noord) en bij Lpnr:6 
L-aanhouden een gruispad in richting de knoptoren. We 
lopen hier Sint-Oedenrode weer in en gaan na het brugje 
meteen L-af (gele pijl). Voor de kerk R-door wandelen 
naar Wknp:26 en hier L-af gaan richting Wknp:88. Sla 
bij Wknp:88 L-af richting Wknp:27 (dus de weg overste-
ken). We zijn nu bij Wknp:27. Ga hier richting Wknp:28 
tot over de Dommelbrug. 

Let op: steek hier de weg over en ga meteen R-af de 
Dommelbrug over. Blijf het pad volgen richting de grote 
klomp. Aan het eind van het pad L-af de brug over. Ne-
geer nu alle zijwegen en volg de gele pijlen tot Wknp:29 
einde van deze wandeling. 

Start bij Café Oud Rooi, Markt 13 in Sint-Oedenrode
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling bestaat uit vele mooie zand- en graspaden en 
dus zijn stevige (hoge) wandelschoenen aan te raden. Er staan 
voldoende banken langs de route en aan het begin en einde is 
er een horecagelegenheid. Halverwege is er ook een pauzemo-
gelijkheid bij de Vresselse Hut.

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


