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Algemene informatie:  
Start Hertog Hendrikpad vanaf station Eindhoven 

algemene reisinformatie: http://www.ovreisinfo.nl/ en https://9292.nl/ 
 

Wijzigingen: 

De totale lengte van het pad is 89,6km, inclusief de Van Goghvariant 
 

Kaart 08 pag. 23 regel 9 Een stukje over het gras en meteen rechts een graspad volgen  Hier 

oversteken en meteen RA fietspad volgen. Na brug over kleine Dommel LA naar beneden (bij hoog 

water even doorlopen en verhard pad LA volgen) Dommel volgen tot brug en daar LA, 

Hulsterbroek-pad. Nu over twee bruggen en rechts aanhouden, Eindhovens kanaalroute.  
Ga nu verder op regel 12  Op een kruising .... 
 

 

Het terrein van het Eckartdal is i.v.m. het coronavirus tijdelijk gesloten voor recreanten. 

Kaart 12 pag. 31  regel 10 

Na alle stoplichten rechtsaf (in plaats van linksaf). 

1e straat linksaf Nuenenlaan. Nuenenlaan blijven volgen dan linksaf Amazonelaan. 

De route komt van links op de Amazonelaan. U bent dan bij kaart 13 regel 9. 

 

Komt u van de andere kant dan is het eenvoudig. 

Blijf Amazonelaan volgen. Ga rechtsaf Nuenenlaan tot u uitkomt op de drukke Sterrenlaan. 

Hier bij de verkeerslichten oversteken. 

 

 

Kaart 13 pag. 33 regel 18 

U steekt de drukke Insulindelaan over en gaat aan de overkant onder een groot gebouw door ……… 

Dit terrein is mogelijk afgesloten i.v.m. bouwwerkzaamheden. 

Kies in dat geval voor de volgende route. 

 

U steekt de drukke Insulindelaan over en gaat aan de overkant rechtsaf. Alsmaar drukke weg 

blijven volgen. De Dommel oversteken en daarna bij het 1e fietspad linksaf. Einde fietspad linksaf 

(Het Eeuwsel). Meteen rechtsaf. U zit hier weer op de route kaart 13 regel 22. 

 

 

Laatste wijziging: 2020-05-28 

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot  

Rob van Stuivenberg 

Coördinator OLAT wandelpaden 
wandelpaden@olat.nl 
 

Dit wijzigingenblad is mede 
mogelijk gemaakt door Cafetaria en 
frituur De Scheep Sterksel  
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