Rielsepad
Wandeling 05 Buiten de Binnenstad van Eindhoven
Op deze route in lijn wandelen we van station Eindhoven naar station Geldrop. Onderweg
lopen we langs industrieel erfgoed en door de oostelijke uitbreidingen van Eindhoven.
Hierbij doorkruisen we onder meer het Witte Dorp en enkele geslaagde
wederopbouwwijken, waarna we in Riel aankomen, een beschermd dorpsgezicht. Na de
nieuwe DAF-fabriek komen we weer bij het Eindhovens Kanaal, dat hier zeer fraai in het
landschap ligt. Langs de Kleine Dommel trekken we richting Geldrop. We lopen hier over
het kasteelterrein en door het dorpscentrum met de monumentale weverij. Vanaf het
station rijden we in zes minuten terug naar Eindhoven.

Routebeschrijving
Vanuit station rechtdoor, brede weg oversteken, tussen de terrasjes door en dan links
horecastraatje in lopen (Dommelstraat). Aan het einde, vlak voor de brug, rechts grindpad
langs de Dommel volgen. Na een paar bochten bij de eerstvolgende brug links de
Dommel oversteken, weg oversteken en rechtdoor naar de kop van het kanaal lopen.
Kanaal volgen tot de hefbrug met links het DAF-museum. Rechts van de brug langs de
Tongelresestraat een mooi aandenken aan de sigarenindustrie. Kanaal verder volgen
(water links houden) en tweede brede zijstraat rechtsaf (Gabriel Metsulaan). Hierna
tweede zijstraat links inslaan (Van Wassenhovestraat) tot plantsoen. Hier rechtsaf door
plantsoen, links van het speelplaatsje, en dan rechtdoor brede weg met middenberm
oversteken tot aan de poort van het Glorieuxpark. Hier rechtsaf over trottoir en eerste
straat links (Petrus Dondersstraat). We gaan nu het Witte Dorp in, ontworpen in de jaren
1930 door Dudok. We lopen de straat uit langs monumentale wederopbouwwoningen en
steken de drukke Piuslaan over.
II
We slaan meteen linksaf en volgen de Piuslaan een klein stukje tot het plantsoen en
gaan dan rechtsaf (Hadewychstraat). Op de tegenoverliggende hoek zien we een oude
ambachtschool (wederopbouwmonument) met een standbeeld van een man en een
jongen met een moker. We volgen het plantsoen, steken een straat over en lopen het
Bonifaciuspark in. Het pad rechts inslaan en daarna tegen de klok in om de vijver
heenlopen. Over de brug schuin links, dan rechts aanhouden het park weer uit. De weg
oversteken en rechtsaf tot smal straatje links (Erasmuslaan). Dit straatje in lopen langs
enkele villa's tot onverhard pad rechts. Dit inslaan, bij viersprong linksaf en dierenparkje
aan je rechterhand houden. Bij splitsing links aanhouden tot aan kleine rotonde met
bushalte. Links van de abri het grindpad langs het water volgen. Fietspad kruisen en pad
langs de volgende vijver blijven volgen. Dit buigt naar rechts, maar aan het eind niet
helemaal meebuigen, maar rechtdoor over smal onverhard paadje blijven lopen langs
groene behuizingen van waterpompen. Na laatste huis links onverhard paadje oplopen
de groenstrook in. Paadje kruist een ander paadje en verdwijnt dan tussen de bomen. Dit
'bospad' helemaal aflopen. We komen uit op de Rielsedijk bij een verkeersdrempel. Hier
rechts langs een rijtje arbeidershuisjes het gehucht Riel inlopen: een beschermd
brinkdorp.
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III
Bij splitsing van wegen rechtdoor Rielsedijk blijven volgen (is hier fietspad) en Riel weer
uitlopen. Bij Y-splitsing links houden door fietssluis (nog steeds Rielsedijk). Vlak voor een
golfterrein linksaf slaan (Rielseheideweg). Asfaltweg gaat halverwege over in onverhard
pad en komt uit op de drukke Eindhovenseweg. Deze rechts bij verkeerslicht oversteken,
dan rechtdoor en voor de DAF-poort rechts met de weg meebuigen (pas op, op dit stukje
is geen voet- of fietspad). Aan het eind links het fietspad op en de industriezone weer
uitlopen tot aan het kanaal. Hier rechtsaf onder spoorwegviaduct door. Kanaal, dat hier
een hele landelijke sfeer uitstraalt, zo'n 2 km blijven volgen. We kruisen een weg bij een
brug en passeren een oud jachthaventje, waarna we op het punt komen waar de Kleine
Dommel onder het kanaal duikt (betonnen duiker met hek). Hier gaan we rechtsaf het
fietspad op en volgen de Kleine Dommel. Pad buigt op gegeven moment scherp naar
rechts richting woonwijk, hierna links afslaan tot aan het Hulsterbroekpad. Hier niet links
het bruggetje over, maar rechtsaf richting woonwijk. Hier links de Beemdstraat volgen,
grasveld links houden, aan het eind links de Rietstraat in tot aan drukke weg. Deze
oversteken en via parkeerplaats aan overzijde rechts de entree van kasteel Geldrop in
lopen.
IV
Langs de kasteelhoeve en dan rechts hoofdpad volgen, met links zijpaden naar kasteel
en bijgebouwen en rechts ingang naar tuin en kassen ('de baron zijn Hof'). Hoofdpad
komt uit bij een tweede poort, waardoor we het kasteelterrein weer verlaten. Drukke weg
oversteken, stukje naar links en dan 1e straat rechts (Hofstraat). Deze komt uit op een
driehoekig plein (Heuvel met vm. Raadhuis). We houden hier links aan en lopen de
Wielstraat in, deze komt uit op een plein (de Bleek) met een schoorsteenpijp, die hoort bij
het weverijmuseum. Hier rechtsaf straatje uitlopen tot aan de Molenstraat. Links een
fraaie blik op de oude textielfabriek waar de Kleine Dommel onderdoor stroomt.
Wij volgen de Molenstraat naar rechts, deze gaat over in de Langstraat, aan het einde
rechts de Korte Kerkstraat in en deze winkelstraat volgen tot aan kruispunt met rechts de
hoog oprijzende St. Brigidabasiliek. Wij slaan hier links de Stationsstraat in, waar we nog
een indrukwekkend Heilig Hartbeeld passeren, voordat we station Geldrop aankomen.
Einde wandeling.

Praktische informatie
De route begint bij station Eindhoven (centrumzijde) en eindigt bij station Geldrop, waar
een frequente trein terug naar Eindhoven rijdt.

In de wandelgids ‘Wandelen buiten de binnenstad van Eindhoven’ neemt
omgevingshistoricus Kees Volkers ons mee op verkenningstocht door de mooiste delen
van de buitenstad. De gids telt acht verrassende wandelingen, alle rijk voorzien van
illustraties en uitgebreide omgevingsinformatie. Zij is te koop bij de boekhandel of online
te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

