Wandelroute de Laren
Korte route door Boxtel en Gemonde
Het wandelroutenetwerk biedt alle informatie die u nodig heeft om zelf een aantrekkelijke en
informatieve wandelroute uit te stippelen. Daarvoor gebruikt u een wandelkaart met het
wandelroutenetwerk en de knooppunten (geelgroene bordjes) in het veld. De ronde symbolen met
cijfers op de kaart corresponderen met de geelgroene knooppunten in het veld. Door van het ene
knooppunt naar het volgende te lopen, creëert u uw eigen wandelroute. Op elk knooppunt kunt u een
keuze maken in welke richting u de wandelroute wenst te vervolgen. Het wandelroutenetwerk is in
twee richtingen te lopen. Op de kaart ziet u tussen de knooppunten een getal staan dat de afstand
tussen de knooppunten weergeeft. Zo kunt u precies de lengte van een route uitrekenen. De
wandelknooppunten kaarten zijn verkrijgbaar bij alle VVV’s en agentschappen.
Om het u gemakkelijk te maken zijn via de knooppunten een aantal mooie routes vervat in het thema
de Romeinen in Het Groene Woud. Langs deze routes liggen vele interessante punten, een deel ervan
is kort beschreven in de route. Langs de route zijn ook informatiepanelen te vinden. Hierop is
informatie te vinden over het gebied en de Romeinse tijd.
Route ± 6 km
Start bij Bezoekerscentrum De Groene Poort – 42 – 37 – 38 – 39 – 88 – 86 – 72 – 85 – 87 – 89 – 39
– 38 – 37 – 42 – Terugkomst Bezoekerscentrum De Groene Poort
Start
U verlaat het parkeerterrein van Bezoekerscentrum De Groene Poort en gaat linksaf het fietspad op.
Tegenover restaurant De Oude Ketting bevindt zich wandelknooppunt 42.
Bezoekerscentrum De Groene Poort
Bosscheweg 80
5283 WB Boxtel
0411 - 616861
www.oertijdmuseum.nl
Knooppunt 37
Knooppunt 38
Tussen knooppunt 38 en 39 steekt u via de Hooibrug
de Dommel over. De naam de Hooibrug is ontleend
aan de toegang voor boeren uit Gemonde naar de
hooilanden aan de overzijde van de Dommel.
Hier eindigt de Romeinse kanotocht. Deze kanotocht
begint in Boxtel en eindigt bij de Hooibrug. Er kan
iedere dag met groepen gevaren worden. Deze
kanotocht is ongeveer 4 km lang. Wilt u ook varen
zoals de Romeinen dat vroeger op deze rivier deden?
Kijk op de internetsite van Strik Recreatie
www.romeinentocht.nl in Boxtel en reserveer de
Romeinentocht.
Knooppunt 39
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Knooppunt 88
Tussen knooppunt 88 en 86 loopt u nog steeds langs de Dommel. Traditioneel wordt aangenomen
dat men zich in de Romeinse tijd aan de oevers van de vele beken en rivieren vestigde. Met name de
Dommelvallei moet in de Romeinse tijd een vrij dichte bewoning hebben gekend. De nederzettingen
lagen op de droge, hogere dekzandruggen langs het water. Ook economisch gezien was een ligging
dichtbij de Dommel het interessantst. Hoe dichter de nederzetting lag bij een belangrijk
handelscentrum of bij een handelsroute, hoe eenvoudiger de toegang zal zijn geweest tot typisch
Romeinse producten. Tegenwoordig is dit beeld wat verschoven. Onderzoek wijst uit dat de bewoning
in de Romeinse tijd geconcentreerd was op de plaatsen waar later de plaggendekken ontstonden.
Plaggendekken waren bouwlanden waar de grond werd bemest met organisch materiaal, gemengd
met dierlijke mest en soms ook minerale bestanddelen. Het geloof aan de Lares is ontstaan op het
platteland. De Romeinen dachten dat de Laren Romeinse godheden waren die het huis en het gezin
beschermden.
Knooppunt 86
Knooppunt 72
Bij dit knooppunt vindt u een informatiepaneel waarop informatie staat over de Romeinse Villa die
waarschijnlijk daar heeft gestaan. Dit denken de archeologen omdat er Romeins aardewerk, sieraden
en dakpannen zijn gevonden. Ook de middeleeuwse kerk die stond waar nu het kerkhof ligt, was
deels opgetrokken uit Romeins bouwmateriaal.
Bakstenen en dakpannen moesten van klei gebakken worden. Goede klei was echter alleen ten
noorden van Brabant te vinden. Er zijn aanwijzingen dat naast baksteen ook lichte vulkanische
tufsteen als bouwmateriaal uit Duitsland is aangevoerd door de Romeinen. Vrijwel alle sporen die we
van gebouwen teruggevonden hebben duiden op houtbouw.
Vanaf hier kunt u ook naar knooppunt 73 en dan naar knooppunt 74 lopen. Hier is het Theehuis De
Groene kamer te vinden. U kunt hier genieten van een lekkere Romeinse thee en lekkernij.
Knooppunt 85 - Knooppunt 87 - Knooppunt 89
Knooppunt 39
Tussen knooppunt 39 en 38 steek je via de Hooibrug de Dommel weer
over. Langs de Dommel zijn vele vondsten gedaan van de Romeinen.
De Dommel was in de tijd van de Romeinen een belangrijke weg voor
transport. Zoals nu in deze tijd de A2.
Knooppunt 38 - Knooppunt 37
Knooppunt 42
Hierna keert u terug op het startpunt bij Bezoekerscentrum De Groene
Poort.
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