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A

an de hand van twee kaarten, een uit 1781 en een van nu, maakt
u een historische veldwandeling langs de gehuchten Kruisschot
en Geeneind. De route is ongeveer vijf kilometer lang en heeft als
begin- en eindpunt de Oude Toren. De wandeling voert grotendeels over
zandwegen.
De Bijzonderheden

De Route
>  Beginpunt Oude Toren.
>  Volg de Oude Torenstraat richting kasteel
Croij.
>  Loop dan na zo’n 100 meter links het
zandpad de Duivelsput in.
>  Na zo’n 400 meter rechtsaf en meteen links
de Eggenweg in.
>  Kort daarna linksaf lopen.
>  Voorbij de tweede zwarte veldschuur rechts
aanhouden en de Kruischotseweg inlopen.
>  Op het kruispunt met de asfaltweg linksaf
de Jonkheer Karellaan inlopen.
>  De weg volgen tot aan de T-splitsing.
>  Daarna linksaf de Lieshoutseweg ingaan.
>  Bij de splitsing rechts het zandpad, de
Geeneindseweg inlopen.
>  Deze weg volgen en het tweede zandpad
linksaf draaien.
>  Het Geeneind volgen tot aan de
Lieshoutseweg en dan links.
>  50 meter doorlopen en dan rechts het
zandpad in.
>  Voor de zwarte veldschuur rechts afdraaien.
>  De Hoge Akkerweg volgen tot aan eindpunt:
de Oude Toren.

❶ Hier bij de Oude Toren is in de
Middeleeuwen het oude Stiphout
is ontstaan. Helaas weten we niet
precies hoe oud het dorp is. De eerste
vermelding dateert uit 1155.
❷ Op de spitsing stond vroeger
een hagelkruis. Het bosje wordt
tegenwoordig de Roemortel genoemd.
❸ Het perceel bij de twee boompjes
links heet nu de Duvelput. Vroeger
was dít de Roemortel. Er werd leem
gewonnen waardoor het perceel zo’n
twee meter dieper lag. Het is onlangs
opgehoogd.
❹ Door het gebruik van kunstmest
stegen de landbouwopbrengsten.
Daarom was er behoefte aan meer
opslagruimte en bouwde men
veldschuren.
❺ Hier lag de oude leenhoeve Kruisschot.
De omgrachte hoeve was een
leengoed van de hertog van Brabant.
Het Kruisschot wordt al in 1379
genoemd. Nog steeds is een L-vormig
restant van de gracht te zien.

❻ Deze kortgevel boerderij stamt uit de
18e-eeuw en is een afspitsing van de
oude leenhoeve Kruisschot.
❼ Het gebied rechts wordt de Heikant
genoemd. Zoals de naam al zegt
lag het vroeger aan de rand van de
Geeneindse Heide.
❽ Het heide werd begin vorige
eeuw, tijdens de crisis, bepoot met
naaldbomen in het kader van de
‘werkverschaffing’. Het naaldhout
werd gebruikt voor het stutten van de
Limburgse mijngangen.
❾ Dit gebied is een jonge ontginning
(rond 1920). Met kunstmest was
het mogelijk om ook minder
vruchtbare gronden te gebruiken
voor de landbouw. Het gebied werd
‘Sebastopol’ genoemd. Deze naam
verbasterde in de volksmond al snel
naar ‘Passepolder’.
❿ Het gehucht Geeneind bestond
vroeger uit twee delen: Cleijneind
en Heikamp. Pas in de loop van de
18e eeuw komt de naam Geeneind
in zwang. Het buurtschap waar nu
wandelt is van oudsher Heikamp.
⓫ Het buurtschap Cleijneind wordt
al in 1478 genoemd. Onlangs zijn
bij opgravingen drie boerderij
fundamenten terug gevonden.
⓬ Over ‘de Hoge Weg’ loopt u door oud
akkerbouwgebied ‘de Hoge Akkers’
weer terug naar de Oude Toren.
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