Legenda
Toponiemenbanken
1. De Hooge Noel
2. Die Berch
3. Den Arme van Meege
4. Sint-Odaberg
5. De Neep Hool
6. Het Kruis
7. De Haag

Hotspots
1. Hoeve Arbeidslust
2. Sint-Petruskapel en Kartuizerbank
3. Mariakapel
4. Uitkijktoren
5. Jukeboxmuseum
6. Ritakapel
7. Uitkijktoren
8. Airbornemonument
9. Martinuskapel
10. Knoptoren en buurtbank Harry van Kuijk

Bankgeheimen

Fietsroute

Bankgeheimen

Een fietsroute
vol verrassende
ontdekkingen!

Sint-Oedenrode kent een rijke historie. Dat uit
zich onder meer in de vele bijzondere namen
en aanduidingen die er te vinden zijn. Namen
die vaak verwijzen naar oude gewoonten
en gebruiken en waar verhalen bij horen
die onlosmakelijk verbonden zijn met een
specifieke plek. De naam van zo’n plek heet
toponiem of veldnaam.

In 2014 zijn op zeven van die plekken
zogenaamde toponiemenbanken geplaatst.
De fietsroute Bankgeheimen voert dwars
door het mooie Rooise landschap langs
deze zeven banken. Informatiebordjes bij de
banken vertellen kort het verhaal van de plek
en via QR codes zijn filmpjes te zien die deze
verhalen tot leven brengen. Deze informatie
en meer is ook terug te vinden op www.
bankgeheimen.com. De route is digitaal te
volgen met app.natuurlijksintoedenrode.nl

Ontdek in een spannende tocht het
levend verleden van Sint-Oedenrode.

Boelaars-Hoeve

Stichting Roois Cultureel Erfgoed, Stichting Streekfonds Het Groene Woud, (voormalige) Gemeente
Sint-Oedenrode, (voormalige) Stichting De Boelaars-Hoeve en Rabobank Hart van de Meierij.

Deze fietsroute is financieel mogelijk gemaakt door:

Op T-splitsing L (Lieshoutsedijk), eerste weg L (Everse Bergen), einde weg op T-splitsing L (Eversestraat),
in bocht naar links oversteken naar fietspad, einde weg snelweg oversteken (Noordelijke Randweg),
op rotonde L over fietspad (langs Oostelijke Randweg), bij kruising met Sluitappel rechtdoor, ongeveer
50 meter voorbij Verwestraat L fietspad richting Son en Breugel/Eindhoven volgen (langs Oostelijke
Randweg), voor brug over Dommel R (Kerkdijk-Noord), voorbij volgende brug L (hier staan Knoptorenkerk
en buurtbank van Harry van Kuijk), om Knoptorenkerk rijden en op T-splitsing L (Eerschotsestraat), bij
rotonde rechtdoor (Borchmolendijk) en bij vijver (Molenwiel) R (Philippusstraat), na brug over Dommel L
terug naar parkeerterrein aan Dommelpark.

Fietspad vervolgen, einde fietspad op T-splitsing R (Everse Akkerpad, Martinuskapel na ± 1,1km), einde weg
bij T-splitsing met Lieshoutsedijk staat bankje De Haag (op hoek aan overkant stond vroeger koffiehuis De
Haag).

Terug over pad en na slagboom bij T-splitsing L (Bakkerpad), eerste weg R (Huisakkerweg), eerste weg
R (Margrietstraat), eerste weg L (Azaleastraat), einde weg (bij cafetaria Highway 51 American Diner) op
T-splitsing R (Lieshoutseweg), derde straat L (Eimbert), in bocht bij Industrieweg R (Bolckpad), ±1,6 km
fietspad volgen naar bankje Het Kruis.

Vanaf hier op splitsing met Watermolenstraat (onverharde) Hoogakkerpad volgen, op splitsing rechts
aanhouden, einde weg op T-splitsing L (Vresselseweg), na ±1,3 km bij Hooibeemdenpad L, volg pad, na brug
over Dommel links aanhouden, op splitsing rechts aanhouden, einde pad op T-splitsing L (Bakkerpad), bij
pad bij houten poort van Landschapscamping de Graspol L, volg pad schuin links teruglopend, passeer
slagboom en fiets/loop steeds rechtdoor over pad naar bankje De Neep Hool vlak na haakse bocht naar
rechts.

Terug over pad naar Boskantseweg, oversteken en L, na ±300 m oversteken en verder over Boskantseweg,
eerste weg R (Leunestraat), bij rotonde Zuidelijke Randweg oversteken en rechtdoor Leunestraat vervolgen,
einde weg op T-splitsing L (Broekdijk), op T-splitsing R (Vogelenzang), einde weg op T-splitsing L (Sloef),
eerste weg R (Diependaal), op kruising R (Houtsestraat), volgende kruising Hoogstraat oversteken en
rechtdoor Houtsestraat vervolgen, einde weg op T-splitsing R (Airborneweg), op kruising L (Ockhuizenweg,
Airbornemonument aan einde weg), op T-splitsing L snelweg oversteken (Bijenlaan), einde weg
oversteken (Rooijseweg) en R, vervolgens eerste weg L (Wolfswinkel), (onverharde) weg vervolgen en via
Watermolenstraat naar bankje Sint-Odaberg.

Zelfde pad terug, op splitsing rechts aanhouden, volgende splitsing L (eigen weg), volg (onverhard) pad,
bij T-splitsing L, volg ±2,2 km fietspad (Karthuizerweg/Herscheweg) tot Mariakapelletje, einde fietspad
op T-splitsing L (Hezelaarsestraat), eerste weg L (Meulekensweg, uitkijktoren na ±600 m), verder via
Meulekensweg en Hulst (Jukebox Museum na ±1,2 km), einde weg op T-splitsing L (Ritakapel na ±550
m), einde weg op T-splitsing L (Boskantseweg), na ±300 m ligt (ter hoogte van Espendonk) aan overkant
een wandelpad (met slagboom), oversteken en over pad richting uitkijktoren naar bankje Den Arme van
Meege.

Start bij bankje De Hooge Noel (naast de brandweerkazerne) aan de Van Rijckevorsel Van Kessellaan. Volg
Van Rijckevorsel van Kessellaan richting brug over de Dommel, voor brug R (Dommelpark), einde weg R
(Klaverpad), voorbij volgende brug op T-splitsing L (Klaverpad), einde weg oversteken en L (Ollandseweg),
eerste weg R (Kinderbos), op driesprong L (Hoeve Arbeidslust na ±200 m), volg (onverharde) weg en op
kruising met verharde weg L (Hoogeind, niet rechtdoor over zandpad!!), einde weg R (Ollandseweg),
tweede weg R (Kleine Beurs), einde weg op driesprong L (Nieuwstraat), einde weg op T-splitsing R
(Schootsedijk), eerste weg L (Jenne Akkers), einde weg op T-splitsing R (Roest), einde weg op T-splitsing L
(Horst), einde weg op T-splitsing L (Boxtelseweg, met Sint Petruskapel en Kartuizerbank), op T-splitsing L
(Pastoor Smitsstraat) richting Olland/Sint-Oedenrode (aan rechterkant Boelaars-Hoeve), weg door Olland
vervolgen, vlak voor einde Olland (bij Café D’n Toel) R (Karthuizerweg), bij driesprong L (Morgenstraatje),
volg (onverharde) weg, na ±550 m op splitsing links aanhouden, volgende splitsing links aanhouden, fiets/
loop pad naar bankje Die Berch.

(Eventueel auto parkeren op parkeerterrein aan Dommelpark)

Routebeschrijving

Fietsroute Bankgeheimen (± 38 km)

