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blz 2 van 3
Tussen Eindhoven en Nuenen ligt de buurtschap Opwetten. Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling
wandelt u over veldwegen naar de Dommel en dan komt u bij het prachtige Kasteel Eckart met mooi park. Dan
struint u geruime tijd over voetpaadjes langs de meanderende Dommel en dan bereikt u de Karpendonkse Plas,
hier staan veel zitbanken. U wandelt een flink stuk om het meer heen en dan struint u geruime tijd over leuke
bospaadjes. Via een veldweg en graspad komt u weer bij de watermolen waar het mooie terras lonkt. Ook binnen
is het heel gezellig. Neem voor onderweg zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken. Na 6,7 km is een
zitbank aan de Dommel, een genietplekje! U kunt in de winter ook starten op de wandelparkeerplaats aan de
Sumatralaan in Eindhoven en dan fijn pauzeren bij de watermolen.
GPS-afstand 11000 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 5 m.

Startadres: De Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen. Tel:040-2636320. Geopend:
dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
Startadres parkeerplaats Sumatralaan, ligt ca. 100 m vanaf de Ring Insulindenlaan. Loop 50 m richting de
Insulindenlaan en ga dan R langs de afsluitboom over het graspad langs de bosrand. Volg dan punt 6.

1273 NUENEN 11 km
1. Met uw rug naar de ingangspoort van de
Watermolen gaat u R. Na 30 m gaat u aan de
kruising L (Vorsterdijk). Negeer zijpad rechts en
volg geruime tijd de weg RD. Na 500 m gaat
voorbij huisnr. 16 aan de 4-sprong L (Dorenweg)
over de veldweg. Na 70 m gaat u aan de 3-sprong
RD onder de hoogspanningskabels door. Aan de
volgende
3-sprong
onder
de
volgende
hoogspanningskabels gaat u RD. Volg RD het
graspad langs een laagstamboomgaard en
voorbij een akker buigt de zandweg naar rechts.
(Vreemd dat u hier geen verkeer hoort van de weg
iets verderop). Aan de T-splitsing voor greppel
gaat u L en vlak voor het fietspad gaat u L over
de grasberm langs het fietspad. Aan het eind van
de grasberm loopt u RD over het fietspad en
steekt u via brug (Smits van Oyenbrug) de Dommel
over.
2.
Meteen na de brug gaat u bij bordje
“Opengesteld” L over het graspaadje vlak langs
de Dommel. (In de zomer kunnen hier brandnetels
staan). U passeert een zitbank en 30 m verder
gaat u aan de 3-sprong RD verder langs de
Dommel. Na 50 m buigt het graspad naar rechts
langs de hoogspanningskabels. Negeer graspad
rechts. 50 meter verder gaat u aan de 3-sprong
bij wandelmarkeringspaal L (geel-rood) over het
bospaadje. (Tijdens de coronacrisis kan het zijn dat
u wordt verzocht niet het terrein te betreden, volg dan
de omleiding. Loop een stuk terug en neem het
eerste pad R. Negeer zijpad rechts en aan de
kruising gaat u L over het grindpad langs de greppel

richting de Dommel. Volg verder punt 3 vanaf ***).
Aan de T-splitsing gaat u L en na 10 m aan de 3sprong R langs een zitbank. (Links ziet u een
vijver). Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L
over het graspaadje. Na 25 m gaat u aan de 3sprong R tussen twee zitbanken door
via de
boslaan richting kasteel. Aan de kruising gaat u
RD en via het hek loopt u het kasteelpark binnen
van het mooie Kasteel Eckart (1793).
3. Voor de brug gaat u L over de klinkerweg.
Meteen daarna
gaat u aan de kruising bij
wegwijzer R (Koetshuislaan) langs de gracht.
Meteen voorbij het links gelegen gazon gaat u L
over het grindpad. Aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u L langs het muurtje van de vijver. Even
verder kunt u even rechts het kapelletje
bezoeken. Voorbij zitbank gaat u R over de
klinkerweg en na 10 m gaat u aan de T-splitsing L
over de smalle asfaltweg. In het bos gaat u aan
de kruising R over het grindpad langs de greppel.
***Aan de kruising bij brug gaat u RD (geel-rood)
over het pad langs de Dommel.
(Op deze brug heeft u naar beide zijden een mooie
blik op de Dommel).
Aan de Y-splitsing gaat u L (geel-rood) over het
graspad dat even later langs een boomgaard
loopt.
4. Voorbij hertenweide gaat u aan de kruising met
de Eckartse Eikenlaan L door de bomenlaan. Aan
de 3-sprong loopt u RD over het graspad. (U

verlaat hier de rood-gele route). Aan het eind loopt
u links om de hoge afrastering heen en volg het
graspaadje. Het pad buigt naar rechts en wordt
een “echt” bospad. Het pad buigt haaks naar
rechts. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
over het pad.
Voorbij ijzeren hek gaat u L over de asfaltweg.
Aan de voorrangsweg gaat u L over de grasberm
langs het fietspad. Na 100 m gaat u aan de 3sprong bij afsluitboom en infobord L over het
pad. Na 30 m gaat u aan de Y-splitsing R langs
de haag. Aan het eind van de haag gaat u aan de
3-sprong RD langs de bosrand. Na 50 m gaat u
aan de kruising L over het bospad. Aan de Tsplitsing voor hoge afrastering gaat u R. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij infobord gaat u RD
(pijl/geel-rood).
5. Aan de 3-sprong, met links uitzicht op de
Dommel, gaat u L. Negeer meteen bospaadje
rechts. Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt
(wkp) 40 gaat u L (76) de brug over. Meteen na de
brug gaat u R over het graspad langs de Dommel.
Aan het eind steekt u de doorgaande weg over en
dan gaat u R de brug over. Meteen na de brug
gaat u L (pijl) over het graspad langs de Dommel.
Aan de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u
RD.
(Waar het graspad naar links buigt, ziet u links aan
de overzijde de zitbank staan waar u zo meteen kunt
pauzeren).
Aan de 3-sprong, met rechts een groot oranje
gebouw, gaat u RD over het brede graspad met
bomen. Voorbij afsluitboom gaat u R over het
graspad. Na 30 m gaat u meteen voorbij het links
staand muurtje L het paadje omhoog naar de
brug. Ga L de brug over en na 80 m gaat u aan de
3-sprong L (Sumatralaan) over de grasberm langs
het fietspad. Na 50 m gaat u bij afsluitboom L
over het pad langs de bosrand.
6. Bij picknickbank buigt het pad naar rechts
langs de Dommel. Negeer breed graspad rechts.
(Een eindje verder passeert u een zitbank, een prima
plekje na 6,7 km lopen).
Voorbij afsluitboom loopt u RD, steek RD de
klinkerweg over en voor de Karpendonkse Plas,
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een voormalige zandgroeve waarin een eilandje
ligt, gaat u R over het grindpad.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD het
asfaltpad door het park met links het meer. Aan
het eind van het park gaat u aan de 3-sprong bij 2
zitbanken RD over de bosweg. Negeer meteen
zijpad rechts. Aan de 3-sprong gaat u L langs
een picknickbank en stenen kunstwerk. Aan de 3sprong bij zitbank en wkp 84 gaat u RD (86).
Negeer trappenpad rechts omhoog. Aan de ruime
ongelijke 4-sprong gaat u bij zitbank R en na 10 m
gaat u L over het bospaadje. Aan de kruising
gaat u RD en 20 m verder gaat u aan de volgende
kruising L. Aan alweer een kruising gaat u RD
langs een zitbank. Aan de T-splitsing gaat u R
verder langs het meer. Aan de omgekeerde Ysplitsing bij zitbank gaat u RD. Aan de 3-sprong
bij wkp 76 gaat u RD (73).
7. Steek de doorgaande weg over en loop bij
infobord R over de grindweg. Let op! Meteen
voorbij afsluitboom gaat u R (groen) over het
graspaadje en volg het bospaadje. Het bospaadje
buigt naar links en wordt weer een graspaadje.
Aan de T-splitsing voor greppel gaat u R (groen).
Na 40 m steekt u L (groen) de greppel over en
volgt u het bospaadje. Aan de ongelijke 4-sprong
met breed graspad gaat u RD over het bospad.
Aan de volgende 4-sprong gaat u L (groen) door
de brede bomenlaan. Aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u R over het bospad. Aan de kruising met
voetpad gaat u RD (rood/groen). Na geruime tijd
gaat u ca. 10 m vóór de grindweg R en meteen
daarna gaat u L (groen) over het paadje. Steek bij
zitbank de grindweg over en loop RD (groen)
over het bospaadje. Aan het eind bij de bosrand
gaat u R over de veldweg. Na 30 m gaat u aan de
3-sprong L richting hoogspanningsmasten.
Steek de doorgaande weg over en loop RD
(geel/rood) over de grindweg en voorbij
afsluitboom volgt u RD het graspad. In het bos
gaat u aan de 3-sprong bij bijzondere bank RD.
Negeer graspaden links. Via sluispoort gaat u RD
over het graspad naar de Watermolen van
Opwetten, de sponsor van deze wandeling, waar
u nog iets kunt eten of drinken. De uitbaters
vernemen graag wat u van de wandeling vindt. In
de hal staat een schilderij van Vincent van Gogh.

De Opwettense Watermolen, die van 1726 tot 1916 de Jansmolen heette, is een dubbele onderslagmolen die
heeft gefungeerd als koren-, olie- en zaag- en volmolen. In de 11e eeuw stond hier al een watermolen. Op 10 nov.
1764 werd het gehele molencomplex door brand verwoest. De huidige molen dateert uit 1765/1766. In het kleine
gebouw bevond zich de oliemolen en de houtzaagmolen. In het hoge gebouw, met het grootste waterrad van
Nederland, is de korenmolen. Achter in het grote gebouw was ook een verblijf voor de knechten. De molen heeft
twee waterraderen. Het grootste rad, dat van de korenmolen, heeft een doorsnee van 9,3 m. Het kleine rad meet
7,6 m. De namen van veel molenaars en knechts zijn in het hout gekerfd.
Auteur: Jos Wlazlo.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

