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De Sijp.  
In dit gebied is mede door kunstmest  gras ingezaaid 
en konden melkveehouders ook in dit  gebied een 
bestaan opbouwen. 
 
Vossenberg/ 
 
Ontginningsgehucht bij Elsendorp. De geschiedenis 
van het protestantse gehucht Vossenberg is onlosma-
kelijk verweven met de ontginning van de Peel. De 
grootscheepse ontginningen openden namelijk begin 
20e eeuw een stortvloed van kansen om nieuw land te 
bebouwen, als boer of houtvester of een baan te ne-
men bij de Nederlandse Heidemaatschappij die de 
eeuwenlange afzondering van het Peelgebied verbrak 
met drainages, beplantingen en heel veel handwerk. 
Dit trok vele mensen aan, waaronder ook Noorder-
lingen. Deze hadden een kerk in Veghel maar diege-
nen die in de buurt van Elsendorp woonden vonden 
dit te ver, ze moesten dan meer dan zo'n 25 kilometer 
lopen om naar de kerk te gaan, en dan nog een keer 
terug. In 1927 werd dan ook op het landgoed Vossen-
berg, van de heer Groskamp, een eigen protestantse 
kerk opgericht. Er kwam een eigen kerkhof, pastorie 
en het bestaande schoollokaaltje werd uitgebouwd 
tot openbare school, een 'school met de bijbel. De 
meeste leden van de protestantse kerkgemeente 
woonden in de buurt van hun kerk en zo ontstond 
het gehucht Vossenberg. Dit gehucht wordt geken-
merkt door de rechte wegen en diverse bouwstijlen 
van de jonge Peelontginning en is goed bewaard ge-
bleven. Er is weinig bebouwing toegevoegd en het 
gehucht ligt vrij in het groene en onbebouwde land-
goederengebied. 

Elsendorp 
 
Is een ontginningsnederzetting, in de 20e eeuw 
ontstaan op het kruispunt van twee belangrijke 
ontsluitingswegen: de Middenpeelweg, ter plaat-
se Zeelandsedijk en Ripseweg geheten, en de 
oost-westverbinding tussen Boxmeer en Gemert, 
de Elsendorpseweg.  
De bewoners behoorden tot de parochie St. Jan 
de Doper in Gemert. In 1926 werd besloten tot de 
stichting van een nieuw rectoraat in de nederzet-
ting die 'Van den Elsendorp' gedoopt werd, spoe-
dig verkort tot Elsendorp. De keuze was een eer-
betoon aan de Gemertse pater Gerlachus van den 
Elsen,  Christoffel is beschermer van de reizigers. 

Cleefswit is een van de oudere voorbeelden van de 
grootscheepse ontginningen van woeste gronden die 
eind 19e, begin 20e eeuw als een razend vuur door 
Nederland trokken. Het was een totale mislukking. 
Het grootste deel van het perceel was een ven en 
stond dus continu onder water. De regionale ontgin-
ningmethode ontwaterde onvoldoende en de bomen 
wilden niet groeien.  

Als gevolg is het gebied in de periode 1908-1915 op-
nieuw ingericht door de N.V. Landbouwmaatschappij 
Cleefswit. Tegenwoordig is Cleefswit deels een na-
tuurgebied. De vorm van het vroegere ven is echter 
nog herkenbaar omdat die delen weiland zijn. Ook 
zijn er nog restanten van een oud sikkelduin van 
stuifzand te herkennen.De vorm van het landschap, 
de geomorfologie is zeer oud. In de laatste IJstijd zijn 
grote hopen zand opgestoven omdat het gebied heel 
koud en droog was. die hopen zand zijn door de wind 
gevormd in sikkelduinen, ook wel barghanen ge-
noemd. Na de IJstijd nam de begroeiing toe en zijn de 
sikkelduinen behouden, vastgezet door de planten-
wortels. In de lager gelegen delen, de luwzijdes van de 
duinen, vormden zich vennen. Hier werd veen ge-
vormd dat in grote hoeveelheden gestoken werd als 
brandstof en als bodemstrooisel voor dierstallen.  



   Routebeschrijving 

 

1 Start op Christoffel-plein met de rug naar de kerk  
ga rechtsaf. 
2 Je volgt de knooppunten. 
 
43 69 42 45 44 43  
 
En dan  weer terug op het Christoffel-plein.  

   

 

 

 

 

 

Verklaring afkortingen: 

 
LA: linksaf       
RA: rechtsaf 
RD: rechtdoor 
g.o.i.: gaat over in 
PNB: plaatsnaambord 
KNP: knooppunt 
Doodlopende wegen en zandwegen tellen niet mee als 
afslag  
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord 
hangt. 
Hangt een straatnaambord pas verderop, dan is er 
“g.o.i.” toegevoegd  


