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Wist u dat u in Eindhoven bijna 10 km door parken en langs de Dommel kunt lopen?  Tijdens wandeling 
1437 kon u reeds hier mee kennismaken en met deze route zetten wij de trend voort.  U kunt ook beide 
routes op 1 dag doen voor een hele dag Dommelplezier! 
 

Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling wandelt u meteen door parken langs de mooie vijvers 
De Boemerang, De Knuppel en de Spijker. Na een stuk over graspaden wandelt het eerste stuk langs de 
Dommel en dan struint u over graspaadjes door een mooi natuurgebied.  Vanaf de noordelijkste punt 
wandelt u een schitterend stuk langs de meanderende Dommel en dan loopt u door de parken langs de 
vijvers terug naar de parkeerplaats.  Onderweg staan genoeg zitbanken voor een pauze.  Na veel regenval 
kan het drassig zijn, draag dan absoluut hoge wandelschoenen.   
 

Startadres: Parkeerplaats links naast de Action, Orionstraat 45, Eindhoven.  Parkeer voor het hoge 
appartementengebouw.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,53 km  2.10 uur  1 m  1 m 
 

 
 

1448. EINDHOVEN 9,5 km  
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar de 
doorgaande weg en rechts de Action loopt u naar 
de linkerhoek van het hoge appartementengebouw 
en ga dan L over het verharde pad langs de vijver 
genaamd De Boemerang. Negeer zijpaden. 10 m 
vóór de kruising gaat u R over het asfaltpad langs 
twee zitbanken. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong L onder de hoogspanningskabels door.  
Aan de kruising bij wandelknooppunt (wkp) 99 
gaat u RD (96/Spicapad) over het tegelpad met 
rechts de vijver.  Neem het eerste asfaltpad R (pijl) 
langs de vijver genaamd De Knuppel. Voorbij 
zitbank gaat u aan de kruising R (pijl) verder over 
het asfaltpad langs de vijver. Negeer zijpad links.  
25 m vóór de doorgaande weg gaat u R over het 
onverharde pad. Steek de doorgaande weg en 
fietspad over en loop RD (fietsroute 08) over het 
grindpad langs de vijver genaamd De Spijker.  
 

2.  Aan de 4-sprong gaat u R over het asfaltpad 
langs de vijver. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD.  Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank en afsluitboom R over het 
graspad langs de sloot. Waar de sloot naar rechts 
buigt, gaat u aan de T-splitsing L over het graspad, 
met links een sloot. Negeer zijpaden en blijf rechts 
van de sloot lopen. Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom gaat u L.  Aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u R over het asfaltpad. Negeer zijpad links. 
Aan de 4-sprong gaat u R over het bospad. Na 30 
m gaat u aan de T-splitsing voor de Dommel L.  (U 
loopt nu het (verbindingsstukje).  Bij zitbank houdt u 
R aan vlak langs de Dommel.  Negeer zijpad links.   
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank RD 
langs de Dommel.   
 

3. Aan de 3-sprong bij ijzeren reling gaat u RD 
(geel-rood) via klaphek langs de Dommel.  Neem 
het eerste houten klaphek L en volg het graspad 
door het weiland (verbindingsstukje).   Aan de T-
splitsing gaat u R (pijl).  Bij alleenstaande boom en 

liggende boomstam gaat u R over het graspad. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD richting 
hoogspanningsmast.   Aan de 3-sprong gaat u RD.  
Op de hoek onder de hoogspanningskabels gaat u 
L en loop dan RD onder de hoge mast door.  Bij 
houten hek gaat u R (pijl) over het pad met rechts 
het bos.  Op de hoek van het bos gaat u L over het 
graspad.  Negeer zijpaden. Voorbij klaphek gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 20 R (21) over de 
veldweg.  Let op!   Waar aan de linkerzijde na ca 
270 m een sloot begint, gaat u meteen L over het 
graspad met rechts de sloot.  Negeer smal 
bruggetje rechts.  
 

4. Aan de 3-sprong voor brede plek aan de 
Dommel (het noordelijkste punt van de route) gaat u 
scherp R met links de Dommel. Voorbij zitbank en 
klaphek volgt u RD (pijl) het pad langs de Dommel.    
Voorbij bruggetje buigt het pad scherp naar links.   
Aan de 3-sprong bij stalen brug gaat u RD langs 
de Dommel.  
 

(Links ziet u de oude kerktoren van Nederwetten. De 
rijksmonumentale toren is een restant van de 
voormalige kleine Sint-Lambertuskerk die in de 15e 
eeuw stamde.  De kerk diende van 1756 tot 1792 als 
raadhuis. In 1938 is bij een storm de spits van de 
toren geblazen) 
 

Na geruime tijd gaat u R door het houten klaphek 
en volg het graspad (verbindingsstukje). Aan de T-
splitsing gaat u L.  Voorbij klaphek neemt u aan de 
5-sprong het tweede paadje L achter langs de 
zitbank door het weiland.  Aan de 4-sprong gaat u 
RD.  Negeer zijpaadjes. Aan de Y-splitsing gaat u L 
richting zitbank.  Aan de 4-sprong bij zitbank gaat 
u RD (pijl) over het onverharde pad langs de 
Dommel.  (U loopt nu weer het verbindingsstukje).  
Negeer zijpad rechts en volg de Dommel.  
 

 



  blz 3 van 3 

 

5.   Aan de 3-sprong bij ijzeren paaltje gaat u L 
(pijl) langs de Dommel die hier een brede bocht 
naar links maakt. Negeer zijpad links.  Na geruime 
tijd buigt het pad naar rechts weg van de Dommel 
en houd links aan met links de bomenrand.  
Voorbij een stenen muurtje gaat u aan de Y-
splitsing L (pijl).   Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/geel-rood). Negeer zijpad rechts naar zitbank 
en volg RD het pad langs de vijver De Spijker.  Aan 
de 3-sprong bij wkp. 96 gaat u RD (99).   Loop RD 
langs de slagboom, steek de doorgaande weg over 
en volg RD het asfaltpad langs de vijver De 
Knuppel.  Negeer zijpaden.  Steek de volgende 
doorgaande weg over en loop RD (pijl) over het 
asfaltpad langs de vijver De Boemerang. Negeer 
zijpaden.    

6. Aan de kruising gaat u RD langs huisnr. 1.   Ga 
na huisnr. 6 R tussen de paaltjes door over het 
brede tegelpad. Aan het eind van het tegelpad gaat 
u L (Perseuslaan).  Voor de doorgaande weg gaat 
u R en neem het eerste tegelpad R 
(Dierenriemstraat) langs de vijver.  Neem het 
eerste asfaltpad R (Ronde van Eckart wandeling) 
langs de vijver.  Ga dan 10 m voor groene 
vuilnisbak L over het tegelpad langs de rij hoge 
bomen.  Aan de 3-sprong gaat u R over tegelpad 
langs de appartementen.  Aan het eind gaat u R 
over het trottoir en na 20 m gaat u L over het 
trottoir met rechts de vijver.  Voor de Action gaat u 
R en loop dan links terug naar de parkeerplaats. 

 
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.  
 

 


