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Overzichtskaart van de wandeling

over de route

Kijk op onze website voor 

wegomleggingen of andere 

(tijdelijke) veranderingen van 

de route. 
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  alternatieve route

3engelen

  CS ’s-Hertogenbosch:

1: Buslijn 5; halte Haverleij, 

Engelen (pag. 6).

2: Buslijn 135 of 136, halte 

Grote Kerk, Vlijmen (pag. 10).

3: Buslijn 8, 9, 135, 136 e.a., 

halte J. Bosch Ziekenhuis (pag. 

11).

Kijk voor meer informatie  

op www.9292.nl.

‘Ooit, heel lang geleden stond er in Engelen een 

prachtig kasteel genaamd Slot Bloemendaal, 

gelegen tussen de Bossche Sloot en De Woerd, 

daar waar nu De Vutter is. Het lag midden in een 

wiel dat rijk was aan vis.’ Met deze tekst begint 

een van de 12 stripverhalen die Ton van den 

Bergh heeft gemaakt rond het Brabantse dorp 

Engelen. Van de in dit hoofdstuk beschreven ge-

schiedenis is alleen de straatnaam De Vutter nog 

overgebleven, van kasteel Bloemendaal is niets 

meer terug te vinden: dat gebouw verdween in 

het Duivelswiel, nadat een priester de klok van 

het kasteel al in het water had geworpen.

Frappant is, dat er inmiddels in Engelen wel weer 

een achttal moderne kastelen zijn gebouwd, 

waarvan enkele tijdens deze wandeling te be-

zichtigen zijn. Of deze langer zullen bestaan dan 

kasteel Bloemendaal zal de tijd leren….

Binnenkort krijgt de 

kastelenwijk Haverleij 

aan de noordkant van 

Engelen overigens 

uitbreiding met twee nieuwe kastelen. Be-

zienswaardig in de omgeving van Engelen zijn 

verder de verschillende waterwegen, de Dieze, 

die overgaat in De Oude Dieze en het Diezeka-

naal, ook wel Gekanaliseerde Dieze of Kanaal 

Henriëttewaard-Engelen genoemd. Nadat we 

deze waterwegen gepasseerd zijn komen we bij 

het Engelermeer, ten zuidwesten van Engelen. 

Een plas met ook een lange geschiedenis, want 

dit is waarschijnlijk een overblijfsel van een aftak-

king van de Maas van vóór de 13e eeuw.

Meer informatie op facebook.com/engelenstrip

  


