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D   meerwijk 
Het huidige landhuis, ge-

bouwd in een neogotische

stijl dateert uit circa 1855 en is 

een opvolger van een eerdere 

versterkte woning van de heer 

van Empel en Meerwijk. Van 

dit eerdere kasteel is niets 

meer te zien. Vóór 1900 is het 

gebouw een verdieping hoger. 

De huidige eigenaar, sinds 

2006, zet zich in voor het 

natuurlijke herstel en de toe-

gankelijkheid van de omgeving 

van Meerwijk. Daarvoor kende 

het kasteeltje een kleurrijke en 

erotische historie.
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4   Even later buigt de weg 

naar links. Deze heet dan nog 

steeds Engelsedijk, die even 

later over gaat in De En-

gelseweg en nog verder in de 

Gemaalweg. Na het passeren 

van het huis met huisnum-

mer 17 is in de verte Kasteel 

Meerwijk (D) te zien. Als we 

de ingang daarvan passeren 

volgt een bocht naar rechts en 

bij wkp 55 nemen we de afslag 

naar links. Weg blijven volgen 

via een ophaalbrug over De 

Dieze (E), daarna linksaf. Na 

een bocht naar rechts wande-

len we met aan de linkerhand 

het Diezekanaal (ook: Geka-

naliseerde Dieze of Kanaal 

Henriëtte waard-Engelen)  

tot aan de sluis Engelen. 

5   We gaan linksaf over de 

sluis. Daarna rechts de Graaf 

van Solmsweg op. Bij plaats-

naambordje Engelen naar 

links het kasteel Haverleij (F)

in. Loop rechtdoor via het 

Oberon over een autoloos 

plein, blijf aan de rechterkant 

lopen. Na een poort komen 

we via bij een nieuw plein-

tje, waar wel meestal auto’s 

staan. Via een tweede poort 

verlaten we het kasteel. Loop 

dan de Beillaard af.

Wie behoefte aan een horeca-

bezoek gaat hier na een klein 

stukje De Beillaard naar links 

de Leunweg op. Aan de rech-

terhand ligt een oefenveld met 

hoge vangnetten. Even verder 

ligt rechts de ingang van de 

golfclub BurgGolf Haverleij.

Na het verlaten van de golfclub 

F   haverleij 
In het noordwesten van ’s-Her-

togenbosch, tussen 

Engelen en 

Bokhoven, 

ligt nieuwbouw-

wijk De Haverleij. 

Het is een ontwerp 

van stedenbouwkundig 

architect Sjoerd Soeters en 

landschapsarchitect Paul van 

Beek. In augustus 2000 begint de 

bouw. De woonwijk van ongeveer hon-

derdtachtig hectare huisvest na oplevering 

tot drieduizend bewoners. Slot Haverleij is het 

centrale punt van de wijk. Daaromheen liggen 

zeven kastelen. 

Velderwoude is in 2001 het eerste kasteel in De 

Haverleij. Het is ontworpen door de Belgische 

architect Jo Crépain. Holterveste ligt midden 

op de golfbaan van de woonwijk. Het zeshoe-

kige symmetrische gebouw ligt rondom een 

ruime en open binnenhof. Aan de rand van de 

golfbaan verrijst Daliënwaerd. De Oostenrijkse 

architect Franz Demblin is de geestelijk vader 

van dit vierkante kasteel met ronde torens op 

de vier hoeken. Midden in het open veld en om-

ringt door water en rietland heeft Wuyvenhaerd 

een plek gekregen.

Leliënhuyze (zie foto achterzijde) lijkt met zijn 

torentjes, brug en oude stenen nog het meest 

op een ‘echt’ kasteel. Het ligt in een mooi 

waterlabyrint met wandelpaadjes en slootjes. 

Het moderne, zandkleurige Beeckendael huist 

midden in het groen. Architect Kees Kaan heeft 

zijn inspiratie voor oude Incatempels vertaald 

in een moderne variant. Zwaenenstede heeft 

een binnenterrein met een grote parkeerplaats, 

een groot gazon en een rozentuin.

Architect Soeters heeft rond 2017 plannen 

gemaakt voor de bouw van Heesterburgh en 

Oeverhuyze. Deze kastelen komen aan de 

Maas. De verkoop start in 2018.

linksaf via het wandelpad, aan de rechterkant 

ligt het oefenveldje met de hoge vangnetten. 

Zo komen we weer terug bij de autoweg De 

Beillaard. Daar gaan we linksaf.

6   Ga bij een wandelpad aan de linkerkant bij 

de volgende afslag naar kasteel Holterveste.

Na een rondje door deze bouwconstructie weer 

teruglopen naar De Beillaard. Naar links en een 

stuk verder naar links, kasteel Daliënwaerd.  

Binnen het gebouw rechts aanhouden, in het 

midden, rechts is een poort. Na de poort het  

pad naar links volgen. Zo komen we bij een 

drukke weg: De Haverleij. 
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