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Op 18 juni 2014 zijn in de buurt 
van Landgoed de Denneboom 
twee stokkapelletjes met 
toponiemenbanken, onthuld 
(toponiem: een middeleeuwse 
aanduiding voor een geografische 
locatie).  
Het landgoed de Dennenboom 
ligt tussen Sint-Michielsgestel en 
Schijndel. Het ene kapelletje staat 
aan de Meijldoorn langs het 
fietspad voorbij het T&G gebouw 
richting Schijndel. Het andere 
kapelletje staat aan ’t Creijspot 
achter landgoed de Denneboom. 
 
Het plaatsen van de kapelletjes was een initiatief van de heemkundeverenigingen van 
Schijndel en Den Dungen en werd ondersteund door Stichting Het Groene Woud en de 
Stichting Brabantse Bronnen. De onthulling van deze kapelletjes met toponiemenbanken 
vormde de aftrap van het Canon project van de Stichting Brabantse Bronnen. In het 
Canon worden culturele gebeurtenissen en gebruiken in beeld gebracht in het 
landschap. 
De kapelletjes zijn gemaakt bij het project Anders Werken in Schijndel, de Mariabeelden 
zijn geschonken door de Zusters van Liefde, van Barbaradaal, Wijbosch (Schijndel) en de 
palen zijn geschonken door een Schijndels bedrijf. De locatie aan de Meijldoorn langs het 
fietspad is voorzien van houtsnippers door het iets verder gelegen bedrijf T&G Terrein 
en Groenvoorziening. De kapelletjes zijn geplaatst met hulp van de NatuurWerkgroep, 
onderdeel van de Natuurgroep Gestel, die ook de wandelroute bewegwijzerd en op orde 
gemaakt heeft. 
 
De plaatsen Meijldoorn en Creijspot worden genoemd als plaatsen waar mogelijk een 
Heilige Boom, een Heilige Eik of Koortsboom*), gestaan heeft. Conclusie van 
onderzoeken is dat er geen duidelijke eenduidige bewijzen zijn van de locatie of locaties. 
Over de boom aan de Meijldoorn bestaat meer zekerheid dan die aan ’t Creijspot. 
Mogelijk heeft de boom aan de Meijldoorn, de Dungense genoemd, langer kunnen 
bestaan dan die aan ’t Creijspot die de Gestelse genoemd wordt. Achterliggende reden 
zou kunnen zijn dat Gestel met zijn instituten (Seminarie, Doveninstituut, Ruwenberg), 
die ontstonden vanaf begin of midden 19e eeuw, meer succes hadden in het bestrijden 
van ‘heidense gewoonten’. Hoewel het mogelijk is dat er maar één boom geweest is, 
bestaat toch sterk de indruk dat het om twee verschillende bomen gaat met twee 
verschillende gebruiken. Daarom is gekozen voor twee locaties. Omdat in de Brabantse 
geschiedenis Maria en Heilige Bomen met elkaar verbonden zijn is ervoor gekozen om 
op twee locaties een stokkapel te plaatsen, gewijd aan Maria. 
 
Het kapelletje langs het fietspad aan de Meijldoorn is bedoeld als rustpunt voor fietsers, 
naar het andere kapelletje loopt een wandelroute (ca 4,5 km) die over landgoed De 
Denneboom gaat. Deze wandelroute zal opgenomen worden in de Wandelknooppunten 
van Het Groene Woud. 
 
*) Meer over Heilige Bomen en Koortsbomen zie Wikipedia.  
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Het beginpunt van de ca 4,5 km lange wandeling is bij de 
Denneboomsche Hoeve, Gestelseweg 14, 5481XD te Schijndel 
(op het einde van de Schijndelseweg vanaf Sint-Michielsgestel). 
Bij de Denneboomsche Hoeve is een bushalte (Lijn 56 vanaf Den 
Bosch). 
Het theehuis is niet altijd open, daarom zijn er alternatieve 
ingangen: 

- Alternatief 1 is  iets verderop naar de rotonde. Deze 
doorgang is langs de drukke weg. Wel geschikt voor 
mensen die met de lijnbus komen. 

- Alternatief 2 is na ca 300m langs de parallelweg richting 
Schijndel waar je een weiland in kunt. Hier ingaan en dan 
meteen rechts. Achter slagboom / hek volg je de route die 
dan links langs de knotwilgen gaat. Parkeren kanlangs de 
parallelweg, fietsen kun je tegen slagboom / hek zetten. 
 

De route is aangegeven met bordjes met een Maria en een boom en wordt 
gelopen in de richting van de wijzers van de klok. 
 
 
Houd de route netjes, neem eventueel ook andermans afval mee. 


