
 

 

 

Hertog Hendrikpad 
   Wijzigingenblad 

 

 
 

Deze wijzigingen hebben betrekking op het oude boekje, 6e druk. 
 
 
Het Hertog Hendrik-pad is in één richting beschreven en in twee richtingen gemarkeerd, met 
uitzondering van de Van Gogh-variant. 
Het teken  wil zeggen: wordt vervangen door. 
 
Aanpassingen: 
Hertog Hendrik-pad vanaf Eindhoven NS 
Op het eerste stuk van het Hertog Hendrik-pad (kaart 1) vindt u veel "design" straatmeubilair. Omdat 
hierop geen stickers e.d. mogen worden aangebracht is de markering beperkt aanwezig. Let goed op de 
beschrijving. 
 
Op blz. 5 Eindhoven – Genneper watermolen, kaart 1, worden de volgende regels gewijzigd: 
Regel 1: voor het postkantoor rechts  na de taxi standplaats rechts 
Regel 3: Eerste straat (Tramstraat)…..  Na een kleine 300m rechtsaf na het gebouw ´de Effenaar´. Door 
een smalle opening in het lage hekwerk, de metalen voetbrug over en de Dommelstraat oversteken. 
Voor de brug, .....  
Regels 6: ...en het Stratumseind over.  ….. en gaat rechtsaf bij het Stratumseind en meteen links de 
Molenstraat in. Dan rechtdoor door een wandelhek, links over de Dommel is het Van Abbemuseum, het 
pad volgen tot de Wal, oversteken en het pad rechts van de Dommel volgen. Bij de volgende straat ….. 
Regel 11 (Bij hoog water gaat u ….) komt te vervallen. 
Regel 14 en schuin rechts…. en rechtdoor op kruising en de volgende kruising linksaf. Bij splitsing 
rechtsaf. Op een klinkerweg ….. 
 
Hertog Hendrik-pad bij Motel Eindhoven: 
De van der Beeken Pasteelweg, die parallel loopt aan de A67 tussen de Aalsterweg en de Roostenlaan in 
Eindhoven is afgesloten. Zodoende is er vanaf Hotel Van der Valk een gewijzigde route ontworpen voor 
het Hertog Hendrik-pad. De nieuwe route loopt over het particuliere landgoed Eikenburg van de 
Broeders van Liefde, dat niet alleen fraai is aangelegd, maar ook een rijke historie kent.  
Broeder-overste Ton van Heugten kende OLAT nog niet, toen hem werd gevraagd of het Hertog 
Hendrik-pad over landgoed Eikenburg mocht worden omgeleid. Als ervaren wandelaar gaf hij meteen 
toestemming.   
 
 
 
Dit wijzigingenblad is mede mogelijk  
gemaakt door Cafetaria en frituur  
De Scheep, Pastoor Thijsenlaan 3 Sterksel 
 
 
 



 
 
 
Op blz. 9 Hotel Eindhoven - Aalsterhut, kaart 3, wordt de tekst:  
 
Via de verkeerslichten steekt u de Aalsterweg over. Direct linksaf na de oversteek noordwaarts richting 
centrum de Aalsterweg volgen. Na ca. 100m rechtsaf door het draaihek van Eikenburg. Na het passeren 
de vijver met picknickbank linksaf het Beukenlaantje in. Rechtsaf bij tweede pad. Linksaf slaan op T-
kruising (Leemhoefpad; met meteen links de openluchtkapel). Op de volgende T-kruising rechtsaf de 
asfaltweg volgen (Eikenburg). Linksaf voor de grote kapel van Eikenburg en de verharde weg volgen tot 
aan het toegangshek. Hier verlaat u het landgoed.  Rechtsaf na het hek (Roostenlaan; rechts ziet u 
meteen het mausoleum van de familie Van Abbe) en deze straat 550m volgen, het viaduct onderdoor.  
Volg dan het fietspad. Rechtsaf na 50m. U komt op een bospad. Einde pad linksaf, bij splitsing rechts 
aanhouden over duiker en weer rechts aanhouden. Rechtdoor de KLH v.d. Puttlaan in. Na ongeveer 100 
m linksaf een fietspad op gaan: de Irene Bridgadedreef. Dan met een haakse bocht naar rechts (een 
mooie eikenlaan) volgen. Vlak voor een asfaltweg linksaf over tegelstoep.  
In de bocht waar asfaltweg linksaf gaat: oversteken en schuin rechts aanhouden met links een 
meerstammige eik, fietspad oversteken en zijpaden negeren. Bij breed zandpad rechtsaf tot aan de 
Hutdijk, oversteken en meteen linksaf. Na 150m, bij bankje, rechtsaf tot wkpt 88 en volgen naar wkpt 89 
en hier linksaf.  (NB: Hiermee komt tevens de cursief vet gedrukte opmerking op regel 14/15 te 
vervallen). Ga verder met regel 16….. Aan het einde linksaf. 
 
Op blz. 11 Aalsterhut - Heezerenbosch, kaart 4, worden de volgende regels gewijzigd:  
Regels 1 tm 3: Voor de Hut van Mie Pils, Aalsterhut, gaat u linksaf. Vervolgens rechtsaf het viaduct over. 
Meteen na het viaduct oor de vangrail naar beneden en linksaf. Bij wkpt 60 rechtsaf. Bij 4-sprong 2e pad 
links aanhouden en volgen tot weg met fietspad en hier rechtsaf. Waar het fietspad …. 
De vet cursief gedrukte opmerking op regel 12 en 13 is vervallen.  
 
Op blz. 13 Heezerenbosch – Sterksel, kaart 5, worden de volgende regels gewijzigd: 
Regel 3 en 4: Eerste weg …..  Bij T-splitsing rechts en na 50m weer rechst, Holeweg. 
Regel 11: ….. linksaf (voor Het Jachthuis) einde weg…..  ….. linksaf (voor woning) einde weg bij ….. 
 
Op blz. 15 Sterksel – Kasteellaan, kaart 6, de volgende wijzigingen: 
Regel 2: (met rustmogelijkheid café Boszicht) vervalt, Boszicht is er niet meer. 
De nieuwe stempelpost en rustpost is:  
Cafetaria De Scheep 
Pastoor Thijssenlaan 3, 6029 RL Sterksel 
Tel.: 06 10070407 
Open van 12.00 tot 20.00 uur, behalve op dinsdag. 
 
Regel 20: Op T-splitsing rechtsaf …..  Einde pad rechtsaf ….. 
 
Op blz. 17 Kasteellaan – Geldrop, kaart 7, de volgende aanvulling: 
Regel 3: steekt het stroompje 2 keer over, hier rechtsaf, en komt uit ….. 
Regel 6 : Op splitsing rechts aanhouden bij brandpaal 15 (Strabrechtse Dijk) 
Regel 10: ‘De Plaetse’ en bij knooppunt 48, Natuurpoort Strabrechtse Heide, volgt u het pad rechtdoor 
de hei op. Hier zijn ook een Heidetuin en een Insectentuin. 
Regel 14: Op splitsing links aanhouden …..  Einde pad linksaf ….. 
Regel 16: en volgt de weg naar rechts …..  en volgt de weg naar rechts, bij brandpaal 17, ….. 
 
Op blz. 19 Geldrop - Eeneind, kaart 8, worden de volgende regels gewijzigd: 



Regel 5: eerste straat rechts, tot een voorrangsweg.  2e straat rechts, na de markt 1e rechts bij huisnr. 
90 dan tot een voorrangsweg. 
Regels 10: op een kruising rechtdoor.  einde pad links.  
Regel 15: rechtsaf over zandweg …..  rechtsaf over fietsweg ….. 
Regel 17: Op einde weer rechtsaf;  Op einde, Schuurstraat, weer rechtsaf; 
Regel 23: via een fietspad linksaf  via een fietspad linksaf, Kruisakker in. 
 
Op blz. 23 Papenvoortse Heide – Wilhelminakanaal, kaart 10, worden de volgende regels gewijzigd: 
Regel 4: waar het pad naar links buigt…..    VOOR het pad naar links buigt …... 
Regels 5 t/m 15: Eerste pad linksaf, dan rechtdoor tot aan slagboom bij drukke weg. Hier oversteken en 
rechtdoor een brede zandweg ingaan. Waar de brede zandweg naar rechts buigt, bij slagboom, schuin 
rechts een smal pad onder de bomen in. Na 50 m op Y-splitsing rechts aanhouden dan rechtdoor tot 
ven. Pad vlak langs ven vervolgen. U loopt rechtsom het ven . Als U halfrond bent, rechtdoor tot breed 
bospad. Daar links aanhouden en na 30 m. rechts onder dichte dennenbomen door. Steeds rechtdoor, 
alle zijpaden negeren tot U uitkomt op de heide. 
  
Regel 22: ….. Rullen nrs. 4 t/m 6 in.  … Rullen nrs. 2 t/m 6 in. 
 
Op blz. 25 Wilhelminakanaal – Dommel, kaart 11. 
Het parkoers op het Hertog Hendrikpad is onder Nederwetten drastisch aangepast. 
De volgende regels worden gewijzigd: 
Regels 8 t/m 13: Op asfaltweg, Koutergat, rechtdoor en na ca. 100 meter een drukke verkeersweg, 
Eikelkamp, oversteken en de verharde weg, Nieuw Ervensestraat, rechtdoor richting Nederwetten. Bij 
de volgende splitsing rechts aanhouden en na ca. 250m op T-splitsing rechtsaf. Ook bij volgende splitsing 
rechts aanhouden en weg volgen tot aan de kerk. Op dit punt komt ook de Van Gogh-variant B bij de 
route. Eventueel gelegenheid om te pauzeren in horecagelegenheid 'De Kruik'. Vanaf het café houdt u 
bij de eerste splitsing, na ongeveer 25m, links aan. Na een bocht naar rechts komt u bij de Kerkhoef en 
de torenruïne. Hier volgt u de bocht naar rechts tussen afrastering paardenweiden.  Op asfaltweg gaat u 
linksaf, de Hoekstraat, tot aan de Hooidonk en hier slaat u links af en volgt u de weg tot aan het 
Wilhelminakanaal. Hier gaat u, voor de brug, linksaf. 
U kunt nu de tekst in de gids weer volgen vanaf regel 14:  kanaal blijven volgen. 
 
De genoemde Variant via de Hooidonkse watermolen, op blz. 25, is  
nooit gerealiseerd. 
 
Blz. 27 Dommel – Eckartdal, kaart 12 
Hier heeft de Dommel nieuwe meandering ondergaan. Het pad loopt tussen de Dommel en 
afgeschermde weilanden in.  
de volgende vervangende tekst van regel 1 t/m 8: 
U volgt geruime tijd het pad langs de Dommel tot aan de brug, die laat u links liggen. Verder door een 
klaphek het pad rechtdoor. Dit volgt u tot bij het punt waar het fietspad en het pad elkaar bijna raken. 
Hier houdt u links aan en het fietspad, ook gebruikt als Hoogwaterroute, buigt naar rechts af. Paden 
rechts negeren. Volg het pad tot u over een duiker met een stenen muur loopt, hier linksaf. U loopt 
tussen weilanden door en ziet daarna de Dommel weer aan uw linkerkant. Het pad buigt naar rechts af 
en even later neemt u het eerste pad links, net voor een met een muur afgewerkte verhoging, 
knooppunt 96. Einde pad rechts en daarna eerste pad links. 
Vanaf hier gaat u verder met regel 7: Einde pad balkjes over en meteen rechtsaf, knooppunt 75, 
Soeterbeekseweg tot Kosmoslaan. 
 
Blz. 29 Eckartdal – Eindhoven NS, kaart 13 



Op het terrein van Eckartdal  zijn al geruime tijd werkzaamheden die de loop van het pad enigszins 
kunnen beïnvloeden. Het genoemde sportveld is er niet meer. Vanaf regel 8 volgt u de beschrijving 
weer: U komt uit op een asfaltweg ….. 
 
Regel 20 De genoemde slagboom is er niet meer en de situatie is enigszins aangepast. Het pad loopt 
zoals verder beschreven. 
 
 
 
Laatste wijzigingen: 2014-11-06 
Na uitgave van de nieuwe wandelgids Hertog Hendrikpad, 7e druk, komen er geen wijzigingen meer voor 
de oude uitgaven. 
 
Otto Ahlers 
Coördinator Hertog Hendrikpad 
 
 


