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Een gemakkelijke, waterrijke en afwisselende wandeling door het dal van de Kleine Dommel met aan het einde 
een mooi kasteel met kasteelpark.  U wandelt door een parkachtige omgeving naar het Eindhovensche Kanaal en 
dan loopt u over paden langs de buurtschap Urkhoven. Via paadjes langs beekjes komt u in de buurtschap ’t 
Coll en dan passeert u de door van Gogh geschilderde Collse Watermolen uit 1337.  Na een leuk rondje langs de 
Kleine Dommel komt u weer bij de molen waar u kunt pauzeren en dan struint u zeer geruime tijd langs de Kleine 
Dommel.  Na een stuk langs de Beekloop volgt u verder de Kleine Dommel en via bospaadjes komt u bij de 
ingang van het kasteelpark. Na een rondje door het park passeert u kasteel Geldrop met mooie slotgracht.  Na 
veel regenval is het zeer drassig langs de beken, wacht dan even of doe absoluut hoge wandelschoenen aan!   

   
Startadres: Parkeerplaats Kasteel Geldrop, Helze 27, Geldrop. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,16  km  2.20 uur  8 m  8 m 
 
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.   

http://www.wandelgidsbrabant.nl/


  blz 2 van 2 

 

 
 

1444. GELDROP 10,2 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kruising 
met verkeerslichten. Steek aan de rechterzijde de 
doorgaande weg over en bij zitbank gaat u R over 
het tegelpad, langs de weg.  Via brug steekt u de 
Kleine Dommel over en dan gaat u meteen L het 
pad omlaag.   Na 25 m gaat u aan de 3-sprong bij 
stenen dam RD.   Aan het einde, bij de houten 
brug, gaat u R over het tegelpad.  Aan de  
3-sprong gaat u L over de weg langs de hoge 
afrastering van de wielerbaan Geldrop.  Aan de 3-
sprong gaat u RD over het asfaltpad langs de 
beek.  Aan de T-splitsing gaat u L langs de beek.   
Via brug steekt u weer de Kleine Dommel over. 
Aan de kruising gaat u R over het fietspad.  
 

2. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L over het 
pad langs het 13,9 km lange Eindhovensche 
Kanaal (1846) dat het centrum van Eindhoven 
verbindt met de Zuid-Willemsvaart.  Aan de  
3-sprong gaat u RD (pijl/geel-rood) over de 
kasseienweg.  Waar de weg naar links buigt, 
loopt u RD omhoog. Boven aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 31 gaat u R (30) de brug 
over.  Meteen na de brug gaat u aan de kruising 
RD de klinkerweg omlaag.  Vlak vóór de volgende 
brug gaat u L over het graspad vlak langs de 
beek.   Aan het einde gaat u R (pijl) het bruggetje 
over en volg het pad.  Steek bij wkp 42 de 
asfaltweg over en loop bij afsluitboom over het 
pad.   Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna 
aan de volgen de T-splitsing gaat u R.  Aan de  
4-sprong, voor houten bruggetje, gaat u R over 
het grindpad langs de sloot.  
 

3. Steek de doorgaande weg over, loop RD en na 
10 m gaat u L over het pad met rechts een sloot.   
Voor de Zeggenweg buigt het pad naar rechts.    
Bij afsluitboom steekt u L de weg over en gaat u 
RD (pijl) langs de beek.  Negeer zijpad rechts. Na 
houten brug gaat u aan de T-splitsing R.  Na 50 m 
gaat u aan de Y-splitsing schuin L. Vlak daarna 
gaat u aan de 4-sprong RD (pijl) onder de 
hoogspanningskabels door.   Negeer zijpad links 
naar zitbank en vijver.  Voorbij afsluitboom gaat u 
aan de T-splitsing R over de asfaltweg.     
 

4.   Na bijna 100 m, 10 m vóór zitbank, gaat u L 
over de greppel en ga dan L over het pad met 
rechts de greppel. Volg het pad vlak langs de 
afrastering en sloot. Bijna aan het einde gaat u R 
over het smalle bruggetje en ga dan L.  Aan de  
T-splitsing (hier komt u straks terug) gaat u L en 
voor houten klaphek gaat u R (geel-rood), over 
het pad langs de beek.  (Na veel regenval kan het 
pad drassig zijn).    Aan de T-splitsing bij infobord 
gaat u R en achter de Collse Watermolen (1337) 
gaat u de houten brug over. Aan de 3-sprong gaat 
u L over het pad, dat rechts langs de Kleine 

Dommel buigt. Aan de 3-sprong bij brug en 
stroomversnelling gaat u R langs de beek terug 
naar de watermolen waar u kunt pauzeren, een 
fijne plek na 5,8 km lopen.    Loop terug naar de  
3-sprong bij slagboom en ga dan L weer terug 
over het pad langs de beek.   Bij klaphek gaat u L 
en ga dan meteen aan de 3-sprong RD.   
 

5.   U loopt even door het bos en door een 
weiland/grasland en dan buigt het pad rechts 
langs de Kleine Dommel. (Na regenval zeer 
drassig).   Waar de beek naar links buig, buigt het 
brede graspad naar rechts en loopt u verder 
langs de beek.   U wandelt nog enige tijd langs de 
beek en dan buigt het pad naar rechts, weg van 
de beek. Voorbij afsluitboom gaat u aan de  
T-splitsing R over het fietspad langs het 
Eindhovensche kanaal.  Boven aan de kruising 
gaat u L de brug over en ga dan meteen L het pad 
omlaag en volg de kasseienweg. Aan de 3-sprong 
gaat u R (geel-blauw/geel-rood) over de grindweg.   
Voorbij beekje gaat u aan de 4-sprong L (pijl/ 
geel-rood/geel-blauw) over het graspad langs de 
Beekloop.  Aan de Y-splitsing gaat u L vlak langs 
de beek.     Aan de 4-sprong bij houten brug gaat 
u R (geel-blauw) over het fietspad langs de Kleine 
Dommel. 
 

6.   Aan de 3-sprong voor hondenuitlaatplek gaat 
u L (pijl/geel-blauw).    Steek op het einde van het 
pad de weg over naar wkp 37 en loop schuin R 
over het graspaadje met links de bosrand.  Aan 
de 3-sprong bij bord “Uitlaatroute honden” gaat u 
L (geel-rood/geel-blauw) langs het beekje.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD.  Aan de T-splitsing voor 
de Kleine Dommel gaat u R. Meteen daarna, aan 
de 3-sprong, gaat u R over het bospad. Aan de 
omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD (pijl).  Aan het einde steekt 
u bij verkeerslichten RD de weg over en ga dan 
meteen L over de doorgaande weg.   Ga R over 
het fietspad en aan het einde van de 
parkeerplaats gaat u L naar de ingang van het 
kasteelpark.    (Het park is verboden voor honden).      
 

7.   Volg de klinkerweg langs de Kasteelhoeve. 
Aan de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer en 
slagboom gaat u RD langs de gebouwen met 
links de sloot.   Aan de T-splitsing gaat u L over 
de brug en ga dan meteen aan de 3-sprong R 
over de brug.  Negeer zijpad links en volg het pad 
langs de gracht.   Aan de 3-sprong gaat u R het 
bruggetje over. Aan de T-splitsing gaat u L. Op de 
hoek van de kasteelgracht gaat u R met mooi 
uitzicht op Kasteel Geldrop. Aan de T-splitsing bij 
de twee prachtige dikke bomen gaat u R.  Aan de 
T-splitsing gaat u L en ga dan aan volgende  
T-splitsing R terug naar de uitgang/parkeerplaats. 


