
Toponiemenbank
Die Berch

Lengte: ca. 7,2 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
Olland

Die Berch
“In 1968 zijn hier opgravingen 
uitgevoerd, waarbij sporen 
van Romeinse bewoning zijn 
aangetroffen, waaronder 
dakpannen, gebruiksvoorwer-
pen en een vierkante houten 
voorraadput met nog gaaf 
aardewerk. Na het midden van 
de derde eeuw na Chr. nam 
de invloed van de Romeinen 
geleidelijk af.” 

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.

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



Steek bij Café D’n Toel de straat over. Daar staat het 
paaltje van Wknp:60. Ga L-af richting Wknp:21. Het 
paaltje van Wknp: 21 bereik je na ca. 15 meter. Sla hier 
L-af richting Wknp: 62 (Schootsedijk). Ga bij Wknp:62. 
R-door richting Wknp:63 en even verderop bij Wknp:63 
L-af richting Wknp:12 (Jenne Akkers). Negeer alle 
zijwegen en volg de gele pijlen. Loop tot je voorbij het 
bord ‘Olland’ bent. Sla op de splitsing bij Wknp:12 R-af 
richting Wknp:11. Aan het eind van de weg op de split-
sing (Horst) komen we aan bij Wknp:11. Ga hier L-af en 
wandel dan richting Wknp:14.

Sla op de splitsing L-af (gele pijl) richting de Sint-Petruskapel. Bij deze 
kapel staat ook de Kartuizer Koorbank. Steek, als je hier bent aangeko-
men, de weg over naar Wknp:14. Hier R-af gaan richting Wknp:67 (Sl-
ophoosweg, het straatnaambordje staat iets verderop). Sla vervolgens 
bij de eerste zandweg L-af (Henselstraatje - gele pijl) en op de splitsing 
bij Wknp:67 weer L-af richting Wknp:66. Loop op de volgende splitsing 
R-door (gele pijl). Aan het eind van de weg komen we uit op een verhard 
fietspad bij Wknp:66. Sla hier L-af en wandel richting Wknp:22. Ver-
volgens op de splitsing R-af gaan (gele pijl) het zand/graspad (Morgen-
straatje) in. Sla bij Wknp:22 weer R-af richting Wknp:57. Loop bij het 
viswater R-door en volg de gele pijlen. We komen nu langs de topo-
niemenbank ‘Die Berch’. Wandel, nadat je het bankje hebt bezichtigd, 
R-door (met de bochten mee). Blijf de route volgen over een kleine brug 
en loop door het draaipoortje.  

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

Blijf nu dit mooie Mari Landicapad langs de Dom-
mel volgen. Ga aan het eind van het pad L-af (gele 
pijl - tussen sloot en akkerland) en blijf het pad langs 
de bosrand volgen. Na het bos R-aanhouden en op 
de splitsing (gele pijl) R-door blijven lopen. Vervol-
gens kom je bij een onduidelijke splitsing. Blijf hier 
L-aanhouden (geel/rode markering). Ga aan het eind 
van het pad L-af (gele pijl). Het zandpad gaat over in 
een klinkerweg. Steek aan het eind van de weg bij de 
drukke kruising en Wknp:57 de weg over en ga R-door 
richting Wknp:58 (Kleine Beurs). Sla op de splitsing 
bij Wknp:58 L-af richting Wknp:62. Negeer alle zijwe-
gen en wandel alsmaar R-door. Je komt o.a. langs een 
langgevelboerderij waarop ‘Cornelus Hoeve’ staat. Ga 
aan het eind van de weg (Nieuwstraat) bij Wknp:62 
L-af richting Wknp:21. Steek op de splitsing de weg 
over naar Wknp:21 en ga hier R-af richting Wknp:60. 
Na ca.15 meter bij Wknp:60 ben je aan het eind van de 
wandeling.

Start bij Café D’n Toel, Past. Smitsstraat 4, Olland
De wandelroutes in deze serie zijn voornamelijk gebaseerd op 
het bestaande knooppuntennetwerk. 

Het eerste gedeelte van de wandeling is vrij makkelijk omdat 
het verhard is. Na Wknp:14 beginnen de zand- en graspaden en 
dus zijn stevige (hoge) wandelschoenen aan te raden. Aan het 
begin en einde van de route is er een horecagelegenheid.

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

Bezienswaardigheid: de Kartuizer Koorbank
Op de hoek van de Pastoor Smitsstraat, Boxtelseweg en Slop-
hoosweg staat bij de Sint Petruskapel een Kartuizer Koorbank. 
De Koorbank is een kunstwerk dat een deel van de Ollandse 
geschiedenis,  de vestiging van een kartuizerklooster, onder de 
aandacht brengt. Het kartuizerklooster is in 1465 in Olland 
gesticht door de kartuizers. Dit zijn streng levende monniken 
die het grootste gedeelte van hun tijd in afzondering doorbren-
gen. Zij leefden en werkten ruim 200 jaar lang in het stroom-
gebied van de Dommel, waarvan 2 jaar in Olland. Het klooster 
dat zij bouwden kreeg oorspronkelijk de naam van de heilige 
Maria van Egypte, maar werd later omgedoopt tot Sinte Sophia 
van Constantinopel. Het klooster werd in 1467 afgebroken, 
maar gelukkig is in de oude kartuizergeschriften veel van de 
informatie over de  kartuizers bewaard gebleven. De kartuizer-
geheimen zijn beetje bij beetje ontrafeld en vertaald naar deze 
tijd. Kijk voor meer informatie op www.kartuizerklooster.nl.


