
Toponiemenbanken
Kreitehei – Aschotse Steeg

Lengte: ca. 14 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
Udenhout

Kreitehei
“Volgens een oorkonde uit 1309 
van hertog Jan II van Brabant 
lag de ‘Kreitehei’ midden in 
de ‘Haarense gemeint’ tussen 
de dorpen Udenhout, Berkel 
en Oisterwijk. Zij vormde een 
natuurlijke grens tussen de 
genoemde dorpen. Begin 19e 
eeuw werd de Bosscheweg er 
dwars doorheen aangelegd.” 

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.

Aschotse Steeg
“De Aschotse Steeg (ook Asschot 
of Ascout) loopt noordnoord-
westelijk vanaf de Groenstraat 
via Den Brand naar de Oude 
Bosschebaan. ‘Aschot’ maakte 
mogelijk deel uit van rechten op 
een bos dat de abdij van Tongerlo 
in 1232 verkreeg van hertog Jan 
II 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 ’t Centrum (met de rug naar het cafè) 
naar rechts en sla op de kruising R-af richting Oister-
wijk (Kreitenmolenstraat). Loop deze weg helemaal uit 
tot je bijna bij de McDonald’s bent. Als je links van de 
weg loopt kom je vanzelf de Wknp:34 en 31 tegen. Loop 
bij Wknp:31 R-door richting Wknp:30. Op een splitsing 
net voor de McDonald’s (Kreitenheideweg) staat de 
eerste toponiemenbank met de naam ‘Kreitehei’. Loop 
verder richting Wknp:30. Sla hier R-af en steek de weg 
over. Loop vervolgens niet R-door, maar ga naar links 
en steek ook hier de weg over richting Wknp:15.

LET OP: loop hier R-door over het fietspad richting de 
Kerkhovense Molen. Sla aan het eind van het fietspad 
L-af richting de molen. Bij de rotonde staat het paaltje 
van Wknp:18. LET OP: volg nu weer de gele pijlen. Ga 
L-af om de rotonde over te steken richting Wknp:16. Je 
komt nu langs de Kerkhovense Molen. Blijf het fietspad 
volgen tot Wknp:16. Ga hier L-af en steek de weg over 
richting Wknp:15 (Spreeuwenburgerweg). 

Sla op de kruising bij Wknp:15 R-af richting Wknp:14 
(Kreitenstraat). Ga vervolgens aan het eind van de Krei-
tenstraat bij Wknp:14 L-af richting Wknp:13 (Oliviers-
weg). Sla de eerste weg R-af en vervolgens aan het eind 
van de weg bij Wknp:13 L-af richting Wknp:72. Steek 
aan het eind van de weg de verkeersweg R-door over 
(gele pijl). Vervolgens op de vijfsprong bij Wknp:72 de 
tweede weg L-af nemen (Haarensebaan - houten slag-
boom). Loop nu richting Wknp:79 en volg de gele pijlen. 
Loop aan het eind van de weg (voorbij een houten balk) 
bij Wknp:79 richting Wknp:4. 

LET OP: sla aan het eind van de weg (waar deze overgaat in een 
asfaltweg) R-af (scherpe afslag om de beukenheg heen - gele pijl). Je 
komt nu langs Hnr:5 en Hnr:10. Ga op de splitsing waar ook een bank 
staat R-door over de asfaltweg. Sla aan het eind van de weg bij Wknp:4 
L-af richting Wknp:73. Steek aan het eind van de weg de kruising en de 
spoorlijn over (gele pijl) en blijf deze weg R-door volgen tot de kruising 
bij Wknp:73. Steek de kruising R-door over richting Wknp:27 (Gom-
melsestraat) Sla bij Wknp:27 L-af richting Wknp:36 

(Nabij Wknp:27 is een mooie gelegenheid om even te rusten bij Cafè ’t 
Gommelen.) 

Loop bij Wknp:36 R-door richting Wknp:35. LET OP: sla voorbij Hnr:79 
bij het bordje van het fietsknooppuntennetwerk ‘Centrum’) R-af. In 
de heg staat een bordje met ‘Eigen weg’, maar hier mag je gewoon in 
wandelen. Even verderop staat de tweede toponiemenbank genaamd  
’Aschotse Steeg’. Loop na dit bankje verder R-door tot de slagboom. 
Blijf vervolgens nog steeds R-door lopen tot volgende slagboom. Sla 
hier L-af en ga het pad in langs het water. 

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

LET OP: volg vanaf hier weer de gele pijlen. Blijf 
dit pad alsmaar R-door  lopen (via de gele pijlen) 
tot Wknp:25. Loop ook hier weer R-door richting 
Wknp:26. Aan het eind van het pad bij Wknp:26 staat 
het overzichtsbord van natuurgebied ‘De Brand’. Hier 
staat ook een mooie Mariakapel. Sla bij Wknp:26 L-af 
het fietspad op richting Wknp:35 (negeer Wknp:35A). 
Steek bij Wknp:35 de kruising over en wandel terug 
naar Cafè ’t Centrum. Dit is het einde  van de wande-
ling. 

Start bij Cafè ’t Centrum, Slimstraat 1 in Udenhout
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

De wandeling gaat voor een groot deel over verharde wegen. 
Het tweede gedeelte van de wandeling bevat 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 pauzemogelijkheid bij de Café ´t Gommelen.
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