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HISTORISCHE WANDELROUTE DEN DUNGEN (ONGEVEER 5,4 KM) 
Deze wandelroute leidt u langs een aantal mooie historische plekjes van Den Dungen. Op een aantal  punten vindt u 
een informatiebordje waarop u korte en bondige informatie vindt. Op elk bordje staat ook een QR code met 
verwijzing naar uitgebreider informatie op onze website; www.heemkundedendungen.nl/historische-route  
U kunt de route inkorten naar een versie van ruim 3 km  
 
 

 
 
 



 

 

Start punt is de Litserborg, Litserstraat 2, 5275 BV Den Dungen. 

1. Ga vanuit de Litserborg richting de Sint Jacobus de Meerdere 
kerk. Deze laatgotische kerk heeft zijn oorsprong in 1453 en 
kreeg in 1926 de laatste uitbreiding.  

2. U loopt voor de kerk langs en gaat de straat in tussen Restaurant 
Boer Goossens en het raadhuis (1877).  

3. Voorbij Boer Goossens gaat u links af de  
Donksestraat in. Voordat de gemeentelijke herindeling een feit 
was liep u nu de grens over tussen Den Dungen en Maaskantje.  

4. U volgt de Donksestraat en gaat vervolgens rechtsaf naar de Grote Molenstraat. Recht voor u ziet u de Boerderij 
Grote Molenstraat 1 waar vanaf 1745 al melding werd gemaakt. 

5. U vervolgt de Grote Molenstraat tot huisnummer 8 aan de rechterkant. Op dit perceel stond het slotje De 
Muggenheuvel. Het informatiebordje rechts voor het huis vertelt hier meer over. 

6. U vervolgt de bocht naar rechts tot u weer linksaf kunt op de Donksestraat.  

7. Bij de kruising loopt u rechtsaf de keerdijk op. Dit is tevens een fietspad dus geef elkaar de ruimte. 
Het gebied tussen ’s-Hertogenbosch en Den Dungen liep in de winter vaak onder water. De dijk beschermde het 
dorp tegen het water.  

8. Aan het eind van de Keerdijk treft u het ‘Kapelletje op de Keer’. Dit kapelletje is gebouwd in 1949 ter 
nagedachtenis aan het middeleeuwse klooster dat tussen Den Dungen en ’s-Hertogenbosch stond. 
Bij het kapelletje vindt u ook informatie over de Linie 1629 en het fort Brederode dat hier nabij lag.  
U loopt iets verder linksaf en ziet aan uw rechterhand de Schutskooi. Hierin kon uitgebroken vee worden gestald. 
(U kunt ook rechtsaf gaan voor de ca. 3,4 km lange versie van deze wandeling, lees dan verder bij nummer 14) 

9. Vervolgens loopt u rechtsaf de Poeldonksedijk op. Met aan uw linkerhand Boerderij de Keer, vroeger een café 
waar voetgangers een borrel namen voordat ze aan de wandeling naar ´s-Hertogenbosch begonnen of een bootje 
namen bij hoog water in de winter. Op de plaats van de witte boerderij aan de rechterkant is al sinds 1350 sprake 
van een woning. De huidige vorm is in 1832 ontstaan. 

10. U loopt door over de dijk tot u voorbij het water aan de rechterkant een informatiebordje aantreft. Het water 
heet een ‘wiel’ en het bordje vertelt over de geschiedenis ervan. 

11. U loopt door tot u rechtsaf de Rijndonksestraat in loopt. Op de hoek een fraaie boerderij uit de 19e eeuw, op deze 
plaats ook al vanaf ca 1570 sprake van bewoning.  

12. U vervolgt de Rijndonksestraat en gaat aan het einde rechts de Flaas in. Aan het eind van de Flaas treft u 
meerdere historische boerderijen aan met als hoogtepunt Flaas 2. Ook hier is al sinds 1340 sprake van een 
woning.   

13. Aan het eind van de Flaas loopt u linksaf de Bosscheweg in.  

14. Na ruim 150 meter vanuit de Flaas, aan de rechterkant ziet u het stokkapelletje van Antonius Abt met een 
informatiebordje.  

15. U loopt door en vervolgens linksaf de Bramerslandstraat in. Deze straat telde vroeger maar liefst twaalf 
boerderijen en werd dan ook het melkstraatje genoemd. Acht boerderijen staan er overigens nog. 

16. Aan het eind van de Bramerslandstraat ziet u rechts op de hoek een oude leerlooierij staan. Op de bovenste 
verdieping die met planken is afgewerkt hingen de huiden te drogen. 

17. U gaat rechtsaf en bent dan weer terug bij het begin van de wandeling. 



 

 

 
Den Dungen was sinds 1810 een zelfstandige gemeente totdat het in 1996 opging in de gemeente 
Sint Michielsgestel. Tot 1810 behoorde het dorp tot de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, die "gevrijd" was oftewel 
vrijgemaakt en onttrokken was aan het rechtstreekse gezag van de hertog van Brabant. Alle inwoners van de 
vrijdom waren “Bossche poorters” met alle daaraan verbonden rechten en plichten. 
Dat gold overigens niet voor Maaskantje dat altijd al tot de gemeente Sint Michielsgestel behoorde. 
 
De relatie met 's-Hertogenbosch is erg ingrijpend geweest. Voor de rechtspraak moest men in eerste instantie bij 
de Bossche schepenbank terecht. Afhankelijkheid van 's-Hertogenbosch was er lange tijd ook in godsdienstig 
opzicht. Tot 1569 behoorde Den Dungen tot de parochie van de St. Jan in 's-Hertogenbosch. Daarnaast was er een 
economische afhankelijkheid. Door de nabijheid van de stad en de goede grond werd er veel tuinbouw bedreven. 
De stad vormde een prima afzetgebied voor allerlei agrarische producten. Omgekeerd was Den Dungen voor 's-
Hertogenbosch belangrijk, namelijk voor de voedselvoorziening. Niet voor niets werd een gedeelte van de Bossche 
markt "de Dungense markt" genoemd. 
 
Van grote betekenis voor Den Dungen was de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik van 
Oranje. Niet alleen omdat vele huizen vernield werden, maar met name omdat de Meierij hierdoor als 
generaliteitsland onder gezag van de Staten-Generaal kwam te staan. Gevolg hiervan was onder andere dat de 
uitoefening van de katholieke godsdienst verboden werd. De bevolking, die nagenoeg helemaal katholiek was, 
moest voortaan in een schuurkerk aan de Paterstraat haar geloof belijden. Tijdens het Koningschap van Lodewijk 
Napoleon werd de kerk in 1807 aan de katholieken teruggegeven.  
(bron: Wikipedia) 

 
In de kern van het dorp vindt u nabij de kerk tien historische gebouwen: 
 

  


