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Drentelen langs de Dommel is speciaal
gemaakt voor kinderen (4-7 jaar) en
hun begeleiders. Begeleiders lezen vol
enthousiasme de verhaaltjes en opdrachten
voor. En de kinderen? Die kijken lekker rond,
beantwoorden zelf de vragen en voeren de
opdrachten uit.

Er is geen bewegwijzering!
De kinderen gaan zelf op
zoek naar de locatie van het
volgende verhaaltje. De route
loopt helemaal langs de
oevers van de Dommel.

Kanaalstraat
Soms kan het niet anders en loop je een
klein stukje door de stad of steek je een
straat over, maar daarna: gewoon weer
de Dommel volgen. Met de stroom mee!
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Veel plezier!

Ga op de bijzondere brug staan bij het Van Abbe
en kijk tegen de stroom in naar het water.
Hallo, zie je mij daar beneden in het Dommelwater zwemmen?
Ik ben lang, dun en supersnel, maar wacht, ik zal even voor je afremmen.
Zie je mij niet? Dat is eigenlijk helemaal niet zo raar.
Ik heb namelijk een schutkleur en ben een soort van onzichtbaar!
Mijn naam is Prik, vind je die naam leuk?

Hihi-haha, van dat kriebelende,
kabbelende water krijg ik jeuk!
De Dommel stroomt heel hard vanuit
het Belgische plaatsje Peer.
Dwars door Eindhoven heen en
hier… vertrekt hij weer.
Jij gaat nu lekker even drentelen
langs mijn huis, deze rivier vol water.
Loop met de stroom mee, ga maar
vast, ik volg je even later.

Route

Loop van de brug af en ga rechts het pad op. De Dommel ligt nu rechts van je. Loop een
stukje verder tot het einde van het muurtje, ga langs de kant staan met uitzicht op het Van Abbe.

Lang, lang geleden heette het hier Plekhoek en stonden er huisjes aan de waterkant.
Maar oh, wat een ellende, als het veel regende was er volop trammelant.
Dan stroomde de Dommel zomaar de huiskamers binnen!
Al dat water wegscheppen? Onmogelijk om daaraan te beginnen.
Maar gelukkig stond hier een molen met een groot waterrad.
Die schepte het water weg en zo werden de huisjes weer minder nat.

Loop verder over het pad. Je moet hier even een
klein stukje het centrum in. Loop rechtdoor tot je
op het Stratumseind bent, ga hier rechtsaf.
Bij de brug ga je weer het pad op links naast de
Dommel. Lees daar het volgende verhaaltje.
Route

Wist je dat…
Er langs de Dommel veel oude fabrieken zijn?
Daar maakten ze vroeger allerlei stoffen, groot en klein.
Die stoffen werden ook gekleurd.
Oranje en blauw, en dat iedere dag om de beurt.
Wat ze met het gekleurde afvalwater deden?
Dat gooiden ze hupsakee uit het raam naar beneden.
Regelrecht in de Dommel.
Maar, maar, maar… wat een gekleurde rommel!
Het water zag oranje of blauw.
En de vissen… die vielen hierdoor regelmatig flauw!
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Gevonden! Ja, ik ben het:
Prik… cool kleurtje, hè, heb ik!

Ga op zoek naar het gebouw van deze tekening.
Tip: kijk naar de overkant!
Gevonden?
Dit gebouw was vroeger de Schellensfabriek.
Ze weefden hier stoffen, zeer energiek.
Nu al lang niet meer, er is van alles te doen.
Door verschillende bedrijven, heel anders dan toen.

In Eindhoven worden heel veel grote nieuwe dingen bedacht.
Die worden dagelijks naar landen over de hele wereld gebracht!
Enig idee welke spullen uit Eindhoven komen misschien?
Kijk in de ramen en je zult ze met eigen ogen zien…

Route

Loop verder over het pad, steek de drukke weg over bij de verkeerslichten!
Daarna weer het pad volgen, links van de Dommel.

Ga op de trap staan die tot in de Dommel loopt
en kijk naar het water.

Baars

Rietvoorn

Blankvoorn
Zie je hier in de Dommel vissen of waterplanten?
Je vindt ze van het midden tot aan de oeverkanten.
Vissen vinden het hier echt heel fijn.
Natuurlijk omdat ze graag dicht bij mij willen zijn!

Winde

Zie je al deze vissen staan?
Je ziet ze dagelijks zwemmend
door de Dommel gaan.
Ze hebben allemaal andere namen.
En toch lijken ze op elkaar zo samen.
Kijk eens goed: welke vissen vind je op elkaar lijken?
En… de knapste vis van het stel, heb je die al gezien?
Dat ben ik natuurlijk! Welke vis lijkt het meeste op mij?

Serpeling

Brasem

Kopvoorn

Beekprik
Paling
Snoek

Route

Volg het pad totdat je rechts een oude, holle wilg ziet.

Deze kronkelige stam vol knobbels,
is van de wilg, een boom met heel veel bobbels.
Er slapen trollen in deze rare bomen,
die ’s nachts tot leven komen.
Kijk maar eens in deze wilg en… wie weet misschien,
kun je daar zelf een slapende trol zien!

Ga nu van de trollenboom verder naar de
grote boom die daar een stukje verder staat.
Maar… wacht even! Het is wel de bedoeling
dat je je stappen telt voordat je gaat!

Let op, deze boom spreekt:
Dag kinderen, ik ben meneer Boom en sta hier
heerlijk langs het pad.
Mijn voetjes staan gelukkig niet in de Dommel,
dus ik word niet zo snel nat.
Eten en drinken krijg ik hier lekker en gezond,
ik haal het met mijn wortels uit de grond.
Daardoor groei ik ieder jaar weer
en word ik dikker, steeds een beetje meer.
Hoe oud ik ben, wil je vast weten?
Sla eens een arm om mij heen, dan kun je het zelf meten.
Ben ik te dik? Probeer het samen nog een keer.
Zo oud als jullie twee samen ben ik en nog wat jaartjes meer.
Voel je ook mijn oude jas? Schors heet hij.
Zacht, hard, prikkelig, hobbelig, brokkelig, wat voel jij?
Hoeveel stappen waren het?
Je hebt toch wel
reuzenpassen gezet!

Route

Ren nu een heel stuk verder over het pad. Maar houd de Dommel goed in de gaten.
Zodra het water meer gaat kabbelen ben je bij een grote vistrap aangekomen.
Ren door totdat je bij het betonnen plateau bent.
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“Ik ben effe naar de Effenaar.”
Dat zeggen veel mensen hier, maar…
Ze weten vaak helemaal niet wat een Effenaar is.
En hebben het echt allemaal mis!
Een effenaar is een apparaat dat draden uit elkaar houdt.
De naam komt uit de textielindustrie en is dus al enorm oud.
Nu weet jij het, houd dit antwoord voortaan altijd paraat,
als jij later als je groot bent, zelf naar een concert in de Effenaar gaat.

Route

Ga achter de oude muur het pad op dat over het water ligt. Aan het einde kijk je uit over de Dommel.

Kijk, je ziet de Dommel hier weer verder gaan.
Al dat kabbelende water, waar komt dat toch vandaan?
Niet van een berg of de grond, maar gewoon van de regen,
die afgevoerd wordt vanaf akkers, velden en wegen.
Dat de Dommel zo mooi en schoon is,
met daarin al die scholen zwemmende vis,
is te danken aan Waterschap De Dommel,
die zorgt voor zuiver water zonder rommel.

En weet je wat het waterschap nog meer doet?
Het zuivert vies rioolwater heel erg goed.
Al jouw poepjes en plasjes halen ze uit het vieze water,
zodat het weer schoon gebruikt kan worden een beetje later.

Nou, je ziet, het water stroomt hier zo hard,
dat ik nu graag een zwemsprintje start.
Mijn vrienden zwommen mij straks pijlsnel voorbij,
dadelijk zijn ze al bijna in Den Bosch zonder mij!
Houdoe en graag tot later,
ik hoop dat jullie het leuk vonden hier langs het water!

Deze route is mogelijk gemaakt door:
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