
LENGTE 7,5 OF 15 KM

Eindhoven en Geldrop

Route
Kleine Dommel

 WANDELROUTE





Wandelroute
Kleine Dommel
Tijdens deze tocht wandel je eerst langs de 
Dommel en daarna langs de Kleine Dommel. 
De route begint in hartje Eindhoven en eindigt 
in Geldrop. Daar brengt de trein je in een paar 
minuten weer naar het beginpunt.

De 120 km lange Dommel  is een echte rivier, 
die ontspringt bij Peer in België. De Kleine 
Dommel is nog geen 10 km lang en begint  bij 
Kasteel Heeze. De Kleine Dommel heet ook 
wel de Rul. Even voorbij het drukke treinstation 
in Eindhoven wandel je al langs de slingerende 
Dommel. Eerst was de Dommel in de stad 
en het buitengebied een rechte brede bak 
water. Samen met de gemeente Eindhoven 
heeft Waterschap De Dommel hiervan een 
natuurlijke beek gemaakt. Een beek met een 

schone bodem en helder water. Direct voorbij 
de stadsring volg je een mooi pad langs het 
water naar de rioolwaterzuivering. Dit is een 
van de grootste rioolwaterzuiveringen van 
Nederland. Hierna kom je bij de 11e- eeuwse 
Opwettense Watermolen. Even verderop zie 
je de Collse Watermolen. Vanaf hier wandel 
je langs de Kleine Dommel. Tot slot loop je 
in Geldrop door groene parken en kom je bij 
kasteel Geldrop met een prachtig aangelegde 
kasteeltuin.



Toegankelijkheid
Graspaden kunnen drassig zijn. Honden 
aangelijnd toegestaan. In de tuin van kasteel 
Geldrop zijn honden verboden; zie route- 
beschrijving voor alternatief. 

Start- en eindpunt
Je loopt van station Eindhoven naar station 
Geldrop.

Lengte
15 of 7,5 km. Neem voor korte route vanaf 
station Eindhoven bus 6 richting Nuenen- 
Oost halte Eeneind.

Wandelknooppunten
De route volgt wandelknooppunten. Op 
enkele plaatsen wijkt de route hiervan af.

Bosbeekjuffer

Kleine Dommel

Praktische 
informatie
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       Dommel door Eindhoven
De Dommel onderging een jarenlange opknap- 
beurt. Hierbij is niet alleen de bodem aangepakt. 
Ook is de beek weer zo natuurlijk mogelijk gemaakt 
door zijn oorspronkelijke kronkels (meanders) 
terug te brengen. Dankzij deze meanders en de 
natuurvriendelijke oevers vind je steeds meer 
planten en dieren in en bij de Dommel. Er zijn 
faunapassages en poelen aangelegd. Zo kunnen 
dieren zoals de groene kikker, de bosbeekjuffer en 
de kamsalamander makkelijker grotere afstanden 
overbruggen.

       Rioolwaterzuivering  
       Eindhoven
Steek hier je neus even in de lucht. Kun jij ruiken 
dat op een paar honderd meter afstand al het 
rioolwater van Eindhoven en omgeving samen-
komt? In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden 
de eerste plannen ontwikkeld voor het zuiveren 
van Eindhovens rioolwater. In 1960 is de zuivering 
gebouwd die inmiddels dagelijks zo’n 150.000 m³ 
rioolwater zuivert. Het is een van de grootste  
rioolwaterzuiveringen in Nederland. Het zuiverings- 
systeem is een biologisch proces, waarbij bacteriën 
het vuil in het water afbreken. Daarna komt het 
gezuiverde rioolwater uit in de rivier de Dommel.

Eindhoven, station – Den Dolech – 
Dommelbrug || Verlaat station  
aan noordkant (bij busstation). Schuin  
RA tussen hoge gebouwen door.  
Bij verkeerslichten LA, Prof. Dr.  
Dorgelolaan oversteken. Schuin RA 
over brug naar universiteit, langs  
gebouw Kennispoort. De Dommel 
oversteken. Direct LA, fietspad. Op 
kruising met klinkerweg bij kp 21 RD 
ri kp 85, fietspad. Brug links negeren. 
Tweede brug ook negeren. Volg fiets-
pad LA met brug over Dommel. Voorbij 
brug RD, Dutmalatunnel. Na tunnel LA, 
trap op. Langs slagbomen P-terrein 
verlaten en LA, stoep langs ventweg. 
Voorbij ingang sportpark is kp 85.  
Hier LA ri kp 79, pad langs Dommel 
(kijkpunt A). Einde pad op fietspad 
naast asfaltweg LA. Op rotonde RA, 
Amazonenlaan met stoep. Op kp 79 
(overzijde Amazonenlaan) RD ri kp 40. 
Eerste fietspad RA, Wasvenpad. Bij 
Dommelbrug is kp 40.

Dommelbrug – Oude Muschberg-
weg || Bij kp 40 RD brug oversteken en  
LA pad langs Dommel (verlaat wandel-
netwerk). Voorbij scoutinggebouw  
vóór asfaltweg LA, tegelpad. Volg 
afrastering en kruis oprit naar riool-
waterzuivering (kijkpunt B). Voorbij 
slagboom links aanhouden en breed  
pad RD volgen. Volg wandelnetwerk 
weer. Neem pad langs afrastering  
rioolwaterzuivering. Einde LA, breed 
pad langs slagboom, links afrastering. 
Op driesprong scherp RA, bomen- 
laantje. Op kruising van paden RD. Je 
komt uit op een halfverharde weg  
bij kp 73.

RoutebeschrijvingA
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       Opwettense en  
       Collse Watermolen
Onderweg kom je langs twee watermolens: de  
Opwettense en de Collse Watermolen. De  
Opwettense Watermolen heeft raderen van 7,5  
en 9,3 meter en is de grootste van Nederland. 
Monniken van de Abdij van Sint-Truiden hebben 
deze molen in de 11e eeuw gebouwd. Vincent  
van Gogh passeerde in de tijd dat hij in Nuenen  
verbleef regelmatig de Opwettense Watermolen. 
Die keert dan ook terug in zijn werk. De  
Collse Watermolen is een authentieke 14e-eeuwse 
watermolen. Vincent van Gogh maakte hiervan 
een prachtig schilderij: Watermolen te Coll  
(mei 1884). Wie het schilderij bekijkt, ziet dat de 
molen er vandaag de dag nog net zo mooi bij ligt. 
Beide molens zijn nog steeds in bedrijf. In de  
Opwettense Watermolen zit ook horeca.

Oude Muschbergweg – Eeneind,
Geldropsedijk – Collseweg || Weg 
oversteken en RD ri kp 77, bospad. 
Einde pad RA, zandweg. Op splitsing LA, 
onverharde weg. Ga onder hoogspannings-
kabels door. Einde weg oversteken en 
LA, fietspad (verlaat wandelnetwerk). 
Neem brug over de Kleine Dommel. 
Voorbij Opwettense Watermolen  
(kijkpunt C) op kruising RA, Wettenseind. 
Deze weg uitlopen, zijpaden negeren. 
Op kp 7 RD ri kp 72. Bij sportvelden 
wordt weg fietspad. Einde RA, fietspad 
langs verkeersweg. Passeer bushalte 
Eeneind en ga over viaduct. RD, fiets-
pad naar kp 72. RA, fietspad Oude Dijk 
ri kp 71. Je loopt Eeneind in. Fietspad 
wordt klinkerweg, Oude Dijk naar kp 
71. RD ri kp 70. Op driesprong RD. 
Einde RA. Na spoorwegovergang  RA, 
Stationsweg. Vlak vóór kapel LA. Op 
asfaltweg RA, Kruisakker wordt dood-
lopende weg. Kruis Molenkamp en RD, 
Collseweg naar kp 70.

Collseweg – Eindhovens Kanaal – 
Geldrop, Beemdstraat || RD ri kp 43 
en kruis de Kleine Dommel. Je passeert 
de Collse Watermolen (kijkpunt C). 
Op driesprong met Molendijk RD en LA 
over parkeerplaatsje (verlaat wandel-
netwerk*). Eerste pad RA, langs paneel 
Hertog Hendrikpad en sloot. Einde LA. 
Volg onverharde weg met bocht LA en 
RA. Bij de Kleine Dommel RA, graspad  
van ruim 1 km (kijkpunt D). Na slagboom 
RA, pad langs Eindhovens Kanaal. LA 
brug over. Bij kp 31 LA ri kp 37. Voorbij 
Stella Maris Waterscouting RA. Sloot 
oversteken en LA, graspad langs sloot. 
Op splitsing rechts en op halfverhard 
pad LA. Op kruising vlak vóór brug RA, 
fietspad. Pad buigt naar rechts. Na 
bocht op driesprong LA, fietspad. Bij kp 
37 RA ri kp 36. Na 50 meter LA, stoep 
langs Beemdstraat. 
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       Urkhovense Zeggen
Dit beekdalmoeras bij de Collse Watermolen is 
een bijzonder natuurgebied met kwetsbare ‘natte 
natuur’. Waterschap De Dommel heeft het beekdal 
opnieuw ingericht en een vistrap aangelegd. 
Vissen zoals de serpeling, kopvoorn en kwabaal 
kunnen stap voor stap het hoogteverschil van het 
water overbruggen. De eeuwenoude stuw werd 
vervangen door een automatische stuw, zodat het 
waterpeil in de Kleine Dommel beter te beheren is. 
Zeldzame planten als orchideeën hebben zich sterk 
uitgebreid. Er groeien ruim driehonderd planten- 
soorten, waaronder klokjesgentiaan, Spaanse 
ruiter, slangewortel en ronde zonnedauw. Ook 
komen er veel vogelsoorten voor zoals watersnip, 
bonte specht, bosuil, nachtegaal en wielewaal.

       Kasteel Geldrop
Eeuwenlang is dit kasteel uit 1350 bewoond door 
adellijke families. Nu is het in goede handen van 
Stichting Kasteel Geldrop. In 1996 kocht deze 
stichting het kasteel voor het symbolische bedrag 
van één gulden van de gemeente. De kasteel- 
tuin werd in de 19e eeuw aangelegd in Engelse 
landschapsstijl. Uit die tijd stammen ook de 
dienstwoning, het koetshuis, de plantenkassen en 
de oranjerie. Het kasteel wordt nu gebruikt voor 
trouwerijen, klassieke concerten en exposities.

Uitgave van Waterschap De Dommel |  (0411) 618 618 | info@dommel.nl | www.dommel.nl | 
Herdruk 2021 | Vragen opmerkingen en verbeteringen zijn welkom.

Geldrop, Beemdstraat – Heuvel– 
Station || Bij kp 36, tegenover huisnr. 6, 
LA grasveld oversteken en bospad op ri 
kp 38. Op kruising van paden RA,  
greppel over en RD. Na 10 meter met 
de bocht mee naar links, smal pad. Einde
pad RA, bospad. Einde RD Rietstraat 
oversteken en LA via verkeerslichten 
weg oversteken. Aan overkant RA. LA 
door poort kasteeltuin **. Asfaltpad 
volgen met bocht naar rechts, richting 
kasteel (kijkpunt E). Op kruising RD 
richting Centrum naar poort en verlaat 
kasteeltuin. Weg oversteken en RD, Jan 
van Geldropstraat. Waar weg naar links 
buigt RD over voetpad. Op plein RD  
naar kp 38, halverwege op het plein. RA 
ri kp 34, winkelstraat Heuvel. Langs kerk 
RD. Op kruising RD, Stationsstraat naar 
kp 34. RD ri kp 35 bij station Geldrop.

* Alternatieve route wanneer pad 
langs de Kleine Dommel moeilijk 
begaanbaar is || volg de netwerk- 
markering via kp 43, 42, 30 naar 31.

** Alternatieve route kasteeltuin 
voor wandelaars met honden || voor 
poort kasteeltuin RD. Op rotonde LA. 
Tegenover kasteelingang RA, Jan van 
Geldropstraat. Zie verder bij kp 38.
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