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Ten noorden van Eindhoven ligt aan de Dommel het leuke dorp Sint-Oedenrode. Tijdens deze gemakkelijke 
en afwisselende wandeling wandelt u eerst een prachtig stuk langs de Dommel en door weilanden loopt u 
naar de uitkijktoren Rond door Rechts waar u mooi uitzicht heeft op de Dommel. Dan loopt u weer naar de  
Dommel en dan wandelt u door weilanden langs een stuk van de oude Dommel.  Via veldwegen en 
bosranden wandelt u naar het mooie Park Kienehoef met fraaie vijvers. Het laatste stuk struint u langs 
vijvers gelegen in het Dommelpark en via mooi pad langs de Dommel loopt u terug naar de lunchroom met 
terras. Na veel regenval kan het in de weilanden en op de graspaden nat zijn, draag dan hoge 
wandelschoenen. 
 

 
 
Startadres: Lunchroom Barveau, Kofferen 1, Sint-Oedenrode. Tel: 0413-479031.   
Parkeerplaats Kofferen 29, Sint-Oedenrode. 

 
 

1542. SINT-OEDENRODE 10,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u L (Kofferen) Negeer zijweg rechts en links 
en loop RD langs de parkeerplaats.  Voorbij het 
hoge gebouw van Ahrend gaat u aan de ongelijke 
4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) R over de  
klinkerweg.   
 

(Hier staat links de prachtige voormalige 
portierswoning van kasteel Henkenshage. Als u hier 
L gaat, dan heeft u even verder mooi zicht op het 
kasteel). 
 

Let op! Na 30 m gaat u L (geel-rood) over het pad 
gelegen tussen hagen. Het pad maakt twee 
haakse bochten en dan steekt u via brug de 
Dommel over.  Volg dan het pad gelegen tussen 
afrasteringen dat na 100 m naar links buigt en 200 
m verder naar rechts buigt met links de Dommel 
Volg dan geruime tijd het prachtige pad langs de 
Dommel. Na ruim 600 steekt u bij infobord L  via 
brug weer de Dommel over en loop RD door het 
weiland naar het mooie bijna 15 m hoge 
roestbruine stalen kunstwerk Observatorium/ 
uitkijktoren “Rond door Recht”, die in opdracht 
van het waterschap De Dommel is gerealiseerd 
 

(Het uitzicht op de tweede etage is mooi. Jammer dat 
je op de bovenste verdieping tegen een draad 
aankijkt .   U heeft 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). 
 

Vanaf de uitkijktoren loopt u nog even verder 
langs de Dommel. Na 50 m gaat u bij infobord R 
de greppel over en loop RD.  
 
2.   Aan het eind gaat u R over het fietspad langs 
de doorgaande weg (Boskantseweg). Na bijna 

400, meteen voorbij huisnr. 84,  gaat u aan de 3-
sprong R (Liempdseweg) richting Liempde.  Na 
de volgende 300 m gaat u voorbij tuincentrum 
aan de ongelijke 4-sprong R over de doodlopende 
weg. Waar na 50 m de doodlopende weg naar 
links buigt, gaat u RD over de veldweg. Voor 
plantage buigt het pad naar links met links een 
greppel.  U passeert links een afsluitboom. Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Na ruim 50 m gaat u 
voorbij grote schuilhut aan de 3-sprong L 
(Dommeldal) over het brede graspad  met rechts 
de bosrand.  U passeert een klaphek en volg 
verder het graspad langs de afrastering. Voorbij  
links gelegen bomenplantage buigt het pad 
rechts (pijl) langs de afrastering. Aan het eind 
gaat u L via draaihekje het weiland en  loop RD 
(pijl) met rechts de Dommel.  Na 150 m gaat u 
voorbij volgende draaihekje meteen L (pijl) over 
het pad met rechts een greppel. Volg het pad 
langs een klein “watervalletje” in de greppel.    
 

3. Steek de doorgaande weg (Liempdseweg) over 
en ga R (pijl) over het graspad evenwijdig aan de 
weg.  Na 100 m aan de 3-sprong bij picknickbank 
en wkp 53 gaat u RD (54).   
 

(Als u hier L gaat en meteen weer L gaat, dan komt u 
bij de kapel van de H. Rita, de patrones van de 
hopeloze gevallen).  
 

250 m verder gaat u aan de 3-sprong bij wkp 54 R 
(80/Bobbenagelseweg).  Na de volgende 250 m 
steekt u via brug weer  Dommel weer over en volg 
(33) verder het fietspad.  Na 150 m gaat u L (pijl) 
over de veldweg.  Na 30 m gaat u tegenover 
afsluitboom R via draaihekje het weiland in en 
loop RD met links een oude meander van de 
Dommel.   Aan het eind gaat u voorbij klaphekje L 
weer over het fietspad/Bobbenagelseweg.  
Na 400 m  gaat u aan de 3-sprong bij 
picknickbank L (’t Achterom/pijl)  over de 
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klinkerweg, die 50 m verder een veldweg wordt.  
Na 200 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl/geel-
rood) over het pad. Steek de doorgaande weg  
(Ollandseweg) over en loop RD (pijl/geel-rood) 
over de veldweg.  Na 400 m gaat u voorbij zitbank 
aan de 4-sprong bij boomkruis RD/R (Eigen Weg) 
door de bomenlaan met links een weiland.    
 

4. Bij huisnr. 9 gaat u RD over de asfaltweg. Vlak  
daarna gaat u aan de  3-sprong RD (Grove Den) 
over de doodlopende weg. (Let niet op bordje voor 
voetgangers).  Na 100 m gaat u over het rechts 
gelegen pad lopen, evenwijdig aan de weg.  Bij de 
bosrand gaat u R met links de bosrand en rechts 
de greppel.  Op de hoek van het bos gaat u L met 
links de bosrand en rechts de greppel.   
 

(Hier in bos staat vakantiehuisjes van camping de 
Kienehoef). 
 

Aan het eind voorbij  dubbele rij bomen gaat u R 
over het graspad met links een greppel.  Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong L over het graspad met 
rechts de greppel. Aan de T-splitsing bij 
parkeerplaats van Park Kienehoef gaat u L over 
de verharde weg/bomenlaan.    Steek bij wkp 4 de 
doorgaande weg (Zwembadweg) over en loop RD 
(33) over het pad richting vijver. Aan de T-
splitsing voor de vijver gaat u R door het park 
Kienehoef.  
 

5.  Na 30 m steekt u L via het trekpontje de vijver 
over. Aan de overzijde gaat u na 20 m aan de 3-
sprong R. Aan de 3-sprong bij brug gaat u L over 
het pad langs de haag.  Aan de T-splitsing voor  
speeltuin gaat u R over het verharde pad.   Aan 
de 3-sprong gaat u RD over de houten brug en 
loop RD met links de vijver. Aan het eind van de 
vijver gaat u voorbij houten brug en picknickbank 
aan de 3-sprong R over het bruggetje en volg het 
bospad. Steek de klinkerweg over en ga R. 
Meteen daarna aan de kruising gaat u L ( 

(Zwembadweg).  Aan de 3-sprong gaat u RD. 150 
m verder aan de T-splitsing steekt u de 
doorgaande weg (Ollandseweg) over en gaat u R 
en na 10 m gaat u L (Klaverpad) over het tegel- 
fietspad.   Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
smalle asfaltweg/fietspad.  Na circa 150 gaat u 
aan de 3-sprong bij brug en wkp 33 RD (32) met 
rechts een oude Dommel meander. Aan de 3-
sprong bij wkp 32 gaat u RD (30).   Voorbij houten 
brug gaat u aan de 3-sprong L over de volgende 
houten brug en volg het pad met rechts de oude 
Dommel meander.    
 

6.  50 m verder, vlak voor de klinkerweg, gaat u R 
over het grindpaadje door het Dommelpark.   Aan 
de T-splitsing gaat u R en ga dan meteen R het 
trapje af en steek via het vlonderpad de oude 
Dommel meander over. Meteen na het vlonderpad 
gaat u R over het graspad met rechts het water.  
Loop de stenen trap omhoog en boven aan de 4-
sprong bij stenen zitbank gaat u L over het 
asfaltpad met rechts een parkeerplaats.   Negeer 
zijpad links. Steek de  asfaltweg over en loop  RD 
over het bospad.  Aan de 4-sprong bij brug en 
zitbank gaat u RD met links de Dommel en rechts 
sportpark De Neul.  Na 150 m gaat u aan de 4-
sprong bij boogbrug/kunstwerk “Fenna  en 
volgende zitbank RD met rechts de parkeerplaats 
van de Hooidonkse Kano Club en sportpark de 
Neul.  Aan de T-splitsing bij wkp 34 gaat u L (31) 
en via brug steekt u de Dommel over en loop RD 
(Hoge Vonderstraat). Negeer zijwegen. Na 300 m 
gaat u aan de T-splitsing L.  Na 50 m  komt u 
recht op de hoek bij Lunchroom Braveau, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaatster  
Mirjam verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt. Aanrader is het Braveautje of het broodje 
gezond. 

 

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. 


