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blz 2 van 5
Ten noorden van Eindhoven ligt aan de Dommel het gezellige dorp Sint-Oedenrode. Een bijzondere
uitkijktoren, prachtige stukjes langs de Dommel, het schitterende Kasteel Henkenshage, de bijzonder
begraafplaats met o. a. Calvarieberg en het mooie recreatiepark de Kienehoef, zijn de ingrediënten van
deze gemakkelijke wandeling. Via het recreatiepark en mooie bomenlanen loopt u naar de Dommel waar u
de uitkijktoren “Rond door Recht” kunt beklimmen. Dan volgt een mooi stuk langs de Dommel en dan komt
u bij Kasteel Henkenshage dat u van alle kanten kunt bewonderen. Na een stuk door het bos komt u het
centrum van St-Oedenrode met de mooie grote Markt. Via de bijzondere St. Martinus begraafplaats met o.a.
de Calvarieberg en de Odakapel loopt u verder. U verlaat het dorp via het waterrijke Dommelpark en dan
loopt u via het recreatiepark de Kienehoef met mooie vijvers weer terug naar de parkeerplaats. Het is een
zeer afwisselende route met natuur en cultuur.
GPS-afstand 11200 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 5 m.
Startadres: Grote parkeerplaats recreatiepark Park Kienehoef, Bremhorst 1, Sint-Oedenrode.
De Helden van Kien.

1340 SINT-OEDENRODE – Kasteel Henkenshage 11,2 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de straat loopt u naar de rechterhoek van de
parkeerplaats en gaat u via de toegangspoort met
bord “De Helden van Kien” over het grindpad.
Aan de T-splitsing op het recreatiepark gaat u
voor het restaurant/uitspanning De Helden van
Kien, waar u kunt starten met koffie, R met
rechts een groot grasveld. Aan de 3-sprong gaat
u L omlaag richting vijver. Aan de T-splitsing
voor de vijver gaat u R. Negeer zijpaden rechts
en volg het pad met links de vijver. Na 150 m
voorbij het trekpontje (zeker even oversteken) gaat
u R over de asfaltweg/bomenlaan. Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong L (Koningsvaren) door de
mooie eikenlaan. Na 100 m gaat u R over het pad
gelegen tussen akkers en met links een greppel.
Aan de T-splitsing gaat u L over het pad door de
lindelaan. Aan de volgende T-splitsing gaat u L
over de smalle asfaltweg. Na 50 m aan de
3-sprong bij Hoeve De Kienehoef (nr.5) ook wel
Hoeve
Arbeidslust genoemd
en
bij
wandelknooppunt (wkp) 2 gaat u R (1/geel-rood)
door de lindelaan. (U loopt hier over de oprijlaan
van de Kienehof). Let op! Na circa 250 m, 100 m
voor doorgaande weg/woning en waar rechts de
bosstrook een breder bos wordt, gaat u R over
het bospaadje
(U kunt hier ook RD blijven lopen. Steek bij groot
infobord
“Hoeve
Kienehof/Arbeidlust”
en
toegangshek de doorgaande weg over en ga bij wkp
1 R (80/geel-rood). Ga dan verder bij **** in punt 2).
Na 25 m buigt het pad in het bosje naar links en
een eindje verder naar rechts. Aan de T-splitsing
voor greppel gaat u L over het graspad.
2. Steek de doorgaande weg (Ollandseweg) over
en ga R over het fietspad. **** Na 50 m gaat u L
(Rijsingen/geel/rood) over de doodlopende
klinkerweg door de buurtschap Oud Rijsingen.

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD langs
huisnr. 6. over de klinkerweg die en veldweg
wordt Bij zitbank, waar een koffietentje staat
(2020), buigt de veldweg naar links.
(Na bijna 2 km kunt u hier een “bekske” koffie
krijgen, dat u door de buurtvereniging Oud Geisingen
wordt aangeboden. De opbrengst is voor een heel
goed doel. Dus… De route volgend passeert u links
bij groot grasveld het schietterrein met o.a. hoge
schietbomen van een kleiduivenschietvereniging).
Aan de 3-sprong bij ooievaarsnest gaat u RD. Na
200 m gaat u bij breed ijzeren hek door het
klaphekje en loop RD (geel-rood) over het
graspad met rechts afrastering en links een
greppel. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (geelrood) over het smalle pad. Na ruim 300 m steekt u
aan de 3-sprong (hier komt u straks terug) R via
brug de Dommel over. Meteen na de brug gaat u
L over het graspad dat even verder naar rechts
buigt Aan de Y-splitsing gaat u R. (L kan ook)
3. U komt bij infobord en de mooie roestbruine
stalen uitkijktoren “Rond door Recht”, die in
opdracht van het waterschap De Dommel is
gerealiseerd
(Boven heeft u mooi uitzicht op de waterbekken van
de RWZI Sint-Oedenrode. Via de tak van de
Dommel, die u hier ziet, stroomt schoon water de
Dommel in. Bij hoog water stroomt de
nabijgelegen rivier De Dommel langs en onder de
toren. Tip (van een molenaar): Loop de steile trap
achterstevoren omlaag).
Loop hetzelfde graspad terug naar de brug, steek
de Dommel over en ga dan R over het smalle pad
met links een rij populieren en rechts de
meanderende Dommel waar u mogelijk kano’s
ziet voorbij varen.

Volg geruime tijd dit mooie pad langs de 120 km
lange Dommel, die nabij de Belgische plaats Peer
ontspringt en die bij Vught via de AA in de Dieze
stroomt, een zijrivier van de Maas.
(Na 700 m, vlak voordat het pad/rivier naar links
buigt, ziet u aan de overkant van de beek een romp
van molen. De ronde stenen als stellingmolen in
1856 gebouwde windmolen was een koren- en
schorsmolen. De molen is na een brand in 1937
ontmanteld. Nu is de ronde molenromp een woning).
Het pad verlaat even de Dommeloever, om een
flink maisveld heen, waarna U via de brug,
waarop een zitbank staat, weer de Dommel
oversteekt. Vlak na de brug gaat u aan de Tsplitsing L over het grindpad dat meteen daarna
voor grote parkeerplaats van het bedrijf Ahrend
naar rechts buigt. Aan de klinkerweg,
toegangsweg kantoor Ahrend, gaat u R. Steek
meteen daarna in Sint-Oedenrode de doorgaande
weg over en loop RD (Kasteellaan) met links de
prachtige voormalige portierswoning van kasteel
Henkenshage. Aan de 3-sprong gaat u RD met
links de basisschool Dommelrode. Na 100 m
meteen voorbij parkeerplaats gaat u L over de
klinkerweg. Negeer zijpaden.
U passeert de
ingang van het prachtige Kasteel Henkenshage.
(Het kasteel is een voormalige versterkte boerderij,
die in de 14e eeuw bekend stond als Strijpe of
Streepe. Sinds 1850 werd het een buitenverblijf en
kreeg het z’n huidige vorm. Feitelijk is het gebouw
dan ook geen echt kasteel, maar een landhuis).
(Indien mogelijk kunt u via de ingang van het kasteel
over de binnenplaats, door het kasteel en kasteeltuin
verder lopen. Loop dan na het rode hek van de
kasteeltuin aan de kruising RD. Ga dan verder bij ****
in punt 4).
4. 30 m voorbij de kasteelingang gaat u R via
houten
doorgang over het pad door het
kasteelpark met rechts mooi zicht op de zijkant
van het prachtige kasteel. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD. Aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u R. Aan de kruising bij zitbank en rechts het
toegangshek van de kasteeltuin gaat u L over het
klinkerpad verder door het kasteelpark.
**** (Als u hier aan de kruising RD loopt (afkorting
door kasteel R) dan komt u bij de Kapel Onze Lieve
Vrouw ter Troost (1949) waarvan het dak met riet
bedekt is. In de kapel staat een prachtig Mariabeeld.
In de kapel is een regenboog aangebracht, die
aangeeft dat iedereen welkom is).
Negeer zijpaden en loop bij zitbank de brede trap
omlaag. Beneden gaat u R over het graspad. Aan
de kruising bij 2 vlonderbruggetjes gaat u L en ga
dan meteen aan de T-splitsing bij wkp 17 L
(16/Kasteellaan). Steek de doorgaande weg
(Zuidelijke Randweg) over en loop via nauwe
doorgang RD over de smalle asfalt- bosweg.
Meteen daarna gaat u bij wkp 16 L (19/Gérard van
den Berkpad) over het bospad dat even verder
naar rechts buigt. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).
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Aan de volgende 3-sprong gaat u L (pijl) over het
vlonderbruggetje. Aan alweer een 3-sprong gaat
u L over het volgende vlonderbruggetje. (U verlaat
de gele pijl). Vlak voor de doorgaande weg bij
insectenhotel “Hein de Koning” gaat u L over het
bospad. (Hier ligt rechts een vlindertuin). Aan het
eind van het pad steekt u de doorgaande weg
(Zuidelijke Randweg) over en loop RD het
vlonderpad omhoog. Beneden aan de 3-sprong
gaat u RD (Dommelrodelaan) en u loopt
Sint-Oedenrode weer binnen. Ga links over het
trottoir lopen. Negeer zijwegen. Na 200 m, voorbij
huisnr. 2 en bij de Jonkheer Marcus van
Gerwenlaan gaat u aan de 5-sprong schuin L over
het grindpad door het park. Aan de 3-sprong bij 2
zitbanken gaat u R omlaag. Aan de kruising gaat
u RD met links het gemeentehuis van Meierijstad
waarvan een gedeelte is gehuisvest in het
voormalig kasteel Dommelrode.
(Kasteel Dommelrode, dat oorspronkelijk slot De
Bocht heette omdat het in een bocht van de Dommel
lag, was in oorsprong een omgracht en versterkt huis
uit de 16e eeuw. Het huidige kasteel ontstond
grotendeels tijdens een verbouwing 1603. Van 1819
tot 1954 toen de zusters van de Augustinessen van
de Congregatie van Windesheim er in woonde droeg
het de naam Mariëndaal. Momenteel is het in gebruik
als vergaderlocatie van de gemeente Meierijstad.
Meierijstad is per 1 jan. 2017 ontstaan door een fusie
van de gemeenten Veghel, Erp, Schijndel en SintOedenrode en telt circa 80.000 inwoners)
5. Aan de T-splitsing bij 2 zitbanken gaat u L.
Negeer zijpad rechts en vlak daarna gaat u op het
plein met zitbanken en links het voormalig slot
Dommelrode R over de grindweg door het park.
Steek de doorgaande klinkerweg (Hertog
Hendrikstraat) over en ga L. Negeer zijweg links.
50 m verder gaat u aan de 4-sprong bij
bloemisterij R (Burchtstraat/Odaplein). Waar de
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L door de
voetgangerszone met rechts winkels. Aan de
kruising gaat u RD (Borchgrave) over de
kasseienweg/winkelstraat.
Aan het Kerkplein
loopt u RD met rechts de ingang van de
St. Martinuskerk (1915. die via de inpandige
Mariakapel te bezichtigen is.
(Als u hier aan het Kerkplein L gaat en bij het grote
H. Hartbeeld R gaat, dan komt u meteen op de
langgerekte Markt waarop een muziekkiosk staat en
waar horeca is om te pauzeren. Loop even rechts om
het plein heen en u passeert enkele mooie panden.
Aan het eind van de Markt staat het oude raadhuis
(1863). Hier bij het oude raadhuis staat ook het
kunstwerk “Paard”. Aan het begin van de Markt staat
rechts van de voormalige pastorie (1880) het SintMartinushuis, het parochiehuis uit 1904. Voor het
pand
staat
het
kunstwerk/bronzen
beeldje
genaamd: Schrijdende Danseres met Tamboerijn).
Ga dan meteen R (geel-rood) over de klinkerweg
met rechts van u de kerk.

(Hier hangt aan de kerkmuur (voorkant) een infobord
waar u meer te weten komt over de geschiedenis van
de St. Martinuskerk).
Let op! Meteen voorbij de kerk gaat u R door het
hek en u loopt het Martinuskerkhof (1854) op.
Loop dan RD over het grindpad met rechts de
achterkant van de kerk. Bij twee beelden en bij
stenen gebouw, waar tegen de muur twee oude
grafkruisen staan, gaat u L over de klinkerweg
verder over het bijzondere Martinuskerkhof waar
o.a. veel oude grote beelden staan.
(Hier bij stenen gebouw staat een infobord waar u te
weten komt hoe Sint-Oedenrode aan zijn naam
komt).
Aan de kruising voor de Calvarieberg (1909), waar
voor drie oude grafstenen staan, gaat u R.
(De calvarieberg is opgericht t. g. v. het zilveren
priesterjubileum van pastoor A.J. van Erp. Enkele
bloemmotieven sieren de berg. De beelden zijn
vervaardigd van Franse kalksteen. Centraal op de
berg is een kruisiginggroep geplaatst, bestaande uit
vier levensgrote figuren, voorstellende de stervende
Christus aan het kruis en drie treurende figuren in
lange gewaden, voorstellende Maria, Maria
Magdalena en Johannes. Rechts staat Martinus).
Aan de T-splitsing voor de Odakapel (1934), die
op het Odabergje staat, gaat u L.
(Hier voor de Odakapel ligt het graf van bisschop
Bekkers, bisschop van ’s Hertogenbosch. Dit is de
plek waar volgens de volksoverlevering de Heilige
Oda zich in de vroege middeleeuwen vestigde. Het
beeld (1853) van St. Oda, dat oorspronkelijk op de
plek van de kapel stond, staat sinds 1934 aan de
achterzijde van de kapel).
Ga dan meteen L over het grindpad met rechts de
zijkant van de begraafplaats. Voorbij de
Calvarieberg gaat u aan de kruising RD. Aan de
T-splitsing gaat u R tussen taxusheggen door.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij de heuvel
waarop het grote beeld van St. Martinus staat. Rond
deze heuvel liggen 19 Britse soldaten begraven die
tijdens de Operatie Market Garden in sept 1944
gewond zijn geraakt en zijn overleden in het
veldhospitaal).
Voorbij de urnenbegraafplaats gaat u aan de
T-splitsing L verder over de begraafplaats. Bij de
afscheidsruimte gaat u R door het stalen hek en u
verlaat het kerkhof. (Als het hek gesloten is, duw
dan rechts op de zwarte knop).
6. Ga dan R over de klinkerweg langs het
uitvaartcentrum en volg dan RD het klinkerpad
richting brug. Via de bijzondere brug, waarop een
zitbank staat,
steekt u de meander van de
Dommel over en ga dan L over het fietspad en u
steekt meteen de Dommel over. Meteen na de
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brug gaat u schuin L over het asfaltpad door het
park.
(Rechts ziet u in de wijk Eerschot de Knoptoren
(1425) van de hervormde kerk, die van 1425 tot 5 juni
1648 een katholieke kerk was. In 1583 werd de kerk
door Spaanse troepen in brand gestoken. In 1608
begon men met de herstelwerkzaamheden, de
kerktoren kreeg een koperen knop, vandaar de
naam Knoptoren. Op 9 nov. 1800 kwam de knop van
de toren tijdens een zware storm naar beneden. In
1801 werd de toren hersteld door op de afgeknotte
spits het huidige mooie achthoekig torentje te
plaatsen).
U passeert achtereenvolgens in het park links
een grote klomp, die herinnert aan het verleden
van Sint-Oedenrode als centrum van de
klompenindustrie, rechts een zitbank en
infobordje en links een oorlogsmonument.
(Dit aardewerken monument, dat een vrouwenfiguur
voorstelt, met in haar hand een fakkel, herdenkt de
inwoners van Sint-Oedenrode die omkwamen tijdens
de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in
Nederlands-Indië).
Aan het eind van het pad gaat u bij infobord L
(Borgmolendijk) en via brug met de bijzondere
“aangeklede’ leuning steekt u weer de Dommel
over. Aan de 3-sprong RD. Na 150 m voorbij
huisnr. 15 gaat u voor zitbanken en infobordje
meteen R het grindpad omlaag met links de
voormalige molenvijver genaamd Molenwiel. Aan
het eind van het pad gaat u voor huisnr. 35 L over
de klinkerweg. Aan de kruising gaat u R
(Philippusstraat). Ga nu links van deze weg
lopen. Aan de volgende kruising gaat u RD en
steekt u via brug weer de Dommel over. Na 20 m
gaat u aan de 4-sprong RD (van Rijckevorsel van
Kessellaan).
7. Na 50 m gaat u bij zitbank en
brandweerkazerne L over het grindpad door het
Dommelpark met links een oude begroeide
meander van de Dommel. Na ruim 50 m bij stenen
zitbank gaat u L de brede trap omlaag en volg het
vlonderpad. Meteen na het vlonderpad gaat u R
met rechts de oude meander Visdommel
genoemd. Loop de trap omhoog, steek het
asfaltpad over en loop RD over het grindpad. Na
20 m gaat u aan de kruising R met links en rechts
begroeid water van de Bergingsvijver. Aan de
T-splitsing gaat u R. Aan de omgekeerde
Y-splitsing voor de Visdommel gaat u L. Na 20 m
gaat u bij stenen zitbank R de trap omlaag en
volg het grindpad. Bij korfschansmuur gaat u L
de stenen trap omhoog. (Als u hier R gaat, dan
heeft u mooi zicht op de Visdommel). Boven gaat u
L over het rode asfaltpad met rechts het
sportpark De Neul.

(Als u na de trap rechts gaat, dan komt u meteen bij
een uitkijkplatvorm waar veel zitbanken staan, een
mooie pauzeplek).
Aan de kruising vlak voor brug gaat u R
(Hazenpad) over het grindpad met links de
Dommel en rechts het kunstwerk/beeld “Fenna”.
Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle
asfaltweg/fietspad. Let op! Meteen daarna gaat u
R en voor het trafohuisje gaat u L het paadje
omlaag naar een vlonder aan de Dommel.
Volg hier het begroeide graspaadje langs de
Visdommel.
(Is dit niet mogelijk omdat het gras te hoog staat, loop
dan terug naar de smalle asfaltweg en ga R. Na
200 m passeert u bij zitbank de Dommelhoeve en de
zorgboerderij Dommelhoeve. Let op! Meteen daarna
voorbij ingang van “De Rooise tuinvereniging” gaat u
R over de inrit van woning en ga dan meteen R en
via klaphek bij breed houten hek loopt u een weiland
binnen. Ga nu meteen L door het weiland met links
de Visdommel. Via klaphek steek u via brug de
Visdommel over. Ga nu verder bij **** in punt 8).
Na 30 m gaat u via overstapje over de afrastering
loop verder RD langs de Visdommel. Via klaphek
steekt u R (pijl) via houten brug de Visdommel
over en loop dan RD door het weiland met rechts
de bosrand.
8. Via klaphek en brug steekt u weer de oude
meander over ***** en ga dan meteen R over het
graspad met rechts de Visdommel. Negeer
zijpaden links en blijf RD over het graspad lopen
met rechts de Visdommel.
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(U passeert meteen links het kunstwerk “Afrikaans
Verlangen”).
Voorbij houten bruggetje gaat u bij zitbank en
wkp 33 L (4) over de smalle asfaltweg/fietspad.
Aan de 3-sprong gaat u R (Klaverpad). Steek de
doorgaande weg (Ollandseweg) over en loop RD
(22) over het tweerichtingen fietspad. Negeer
zijwegen. Na 300 m gaat u voorbij huisnr. 15 aan
de kruising bij de Componistenlaan R
(Beatrixstraat) over het trottoir langs de zitbank.
Na 10 m gaat u L via doorgang over het bospad
en u loopt weer het recreatiepark De Kienehoef
binnen. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R.
Vlak daarna aan de 3-spong gaat u L over het
vlonderbruggetje. Negeer zijpaden en volg het
pad met rechts de vijver. Na de houten brug gaat
u meteen bij prachtige treurwilg R over het pad
met rechts de vijver. Voorbij 2 zitbanken gaat u
aan de kruising bij ingang van kinderboerderij RD
met rechts de vijver en links de speeltuin. Aan de
Y-splitsing gaat u R richting restaurant. Aan de 3sprong steekt u R via brug de vijver over en gaat
u voor het terras van de uitspanning De Helden
van Kien, de sponsor van de wandeling, R.
(Hier kunt u vlak voor het einde van de wandeling
binnen of op het grote mooie terras nog iets eten en
drinken).
Let op! Na 50 m gaat u L het bospaadje omhoog.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L. Aan de
T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong gaat u RD
omhoog. Aan de 3-sprong met boom in het
midden gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R en u
komt meteen weer bij de parkeerplaats.

Aa
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
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

