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De geschiedenis van...
Uit archeologisch onderzoek is gebleken 

dat er al in de IJzertijd bewoning was op de plaats van het 
 huidige Engelen. 

Een chronologisch overzicht van deze bijzondere plaats:
1147 - Eerste vermelding parochie van Engelen. Engelen hoorde 
tijdens de latere Middeleeuwen meestal bij het Graafschap 
 Holland. 
1805 - Komt het bij het Bataafs-Brabant, een onderdeel van  
de Bataafse Republiek, in 1806 wordt het door Napoleon bij  
het Franse Keizerrijk gevoegd, als deel van het departement 
 Bouches du Rhin. 
In 1818 komt het bij de vastlegging van de nieuwe provincie-
grenzen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bij de pro-
vincie Noord-Brabant. De inwoners waren toen in meerderheid 
katholiek en spraken een Brabants dialect.
In 1922 werd de gemeente samengevoegd met Bokhoven. 
In 1971 wordt de gemeente Engelen geannexeerd door de 
 gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

De gemeente ziet Engelen als een stadsdeel, dat verdeeld is in 
zes wijken. Ten noorden van Engelen bevindt zich de kastelen-
buurt Haverleij. 

Bokhoven is een pittoresk dorpje van  
7 straten, zo’n 300 inwoners en bestaat sinds 1150 (vermoede-
lijk) en 1307 (zeker). Sinds 1948 is er elektriciteit, sinds 1979 
gas. Het ligt aan de Maas bij ‘s-Hertogenbosch, tussen Engelen 
en Heusden Vesting. Het heeft één kerk, één café en één zuivel-
winkel.
 
In de late middeleeuwen was Bokhoven een zelfstandig mini-
staatje. Na 1648 een katholieke enclave, omgeven door 
 protestante dorpen. Bokhoven had in de loop der tijden eigen 
munten, een eigen wapen, een eigen ambtsketen, belasting,  
een haven en een eigen rechtbank: het Dinghhuis, dat op het 
 Driekoningenplein 5 te zien is. Het kasteel van Bokhoven, dat 
rond 1375 gebouwd was, werd door de Fransen verwoest in 
1672. Resten van de kasteelmuur zijn tegenover de uitgang van 
de kerk te zien.
 
De kerk van Bokhoven heeft internationale faam door het marme-
ren praalgraf voor de graaf en gravin van Bokhoven: Engelbert 
van Immerseel en Helena de Montmorency. De befaamde barokke 
beeldhouwer Artus Quellinus vervaardigde deze in 1650, en 
daarna het Paleis op de Dam. Het praalgraf staat links van het 
altaar in de nis. 

engelen bokhoven

In Haverleij is heel wat te zien en te beleven. Daarom is er speciaal 
een fietsroute samengesteld, waarbij alle verhalen die Haverleij met 

zich meebrengt aan bod komen. De fietsroute biedt de mogelijkheid de 
omringende dorpen Engelen en Bokhoven aan te doen. Eindpunt van de 
fietsroute is Burggolf Haverleij waar een heerlijk restaurant en terras 
met prachtig uitzicht aanwezig is. 
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1.	 	Uw	startpunt	is	de	parkeer

plaats	tegenover	Holter
veste	waar	u	eventueel	uw	
auto	kunt	achterlaten	als	
u	uw	fiets	op	de	fietsen
drager	hebt	meegenomen.

2.	 	het eerste kasteel  
waar u langskomt is 
 holterveste.	Dit	kasteel	is	
ontworpen	door	de	beroemde	
	Amerikaanse	architect	
	Michael	Graves.	Het	is	
	gerealiseerd	in	2006.

3.  U bent aangekomen bij 
kasteel velderwoude.		
Dit	is	één	van	de	eerste	
opgeleverde	kastelen	van	

Haverleij.	Dit	kasteel	is	
ontworpen	door	de	Belgische	
architect		Jo	Crépain.	

4.  U bevindt zich op kasteel 
daliënwaerd.	Gerealiseerd	
in	2006	en	ontworpen	door	
achitect	Demblin.

5.	 		Rechts	voor	u	ziet	het	
	Engelermeer,	aan	deze	
kant	een	natuurgebied,	
aan	de	andere	kant	
	actiever	recreatie.

6.	 	U	bevindt	zich	op	kasteel	
Wuyvenhaerd,	zoals	de	
naam	al	zegt,	omgeven	
door	wuivend	riet.

7.	 	Hennenweide	dijk,	als	in	
vroeger	tijden	het	Maas
water	over	de	Bokhovens	
overlaat	stroomde	zorgde	
deze	dijk	ervoor	dat		
het	rond	Engelen,	het	
	zogenaamde	eiland	van	
Engelen,	droog	bleef.

8.	 	Hier	kunt	u	kiezen,		
linksaf	een	uitstapje	naar	
	Bokhoven,	rechtsaf	verder	
in	Haverleij.

9.	 	Als	u	Bokhoven	inrijdt	
volgt	u	de	oude	Maasdijk.

10.		Rechts	ziet	u	het	de	
	restanten	van	het	kasteel	
van	Engelen.	Dit	is	in	
	particulier	bezit.	

11.  links ziet u het parochie
kerkje van bokhoven.

12.		Op	dit	moment	stroomt	het	
kanaal	Henriettewaard	in	
de	Maas.

13.		Dit	is	kasteel	Leliënhuyze,	
ontworpen	door	één	van	de	
supervisoren	van	Haverleij,	
architect	Sjoerd	Soeters.	

14.		Het	Slot	Haverleij,	loop	
even	het	bruggetje	over		
en	ervaar	hoe	natuur	en	
woningen	tegen	elkaar	
aanbotsen.

15.		Hier	kunt	u	even	uitrusten	
op	een	bankje	op	het	auto
vrije	plein	van	het	Slot	
waar	de	school	staat.		
Aan	de	rand	van	het	plein	

ziet	u	stenen	paaltjes.		
dit zijn haverleijtjes, 
 speciaal voor haverleij 
ontworpen.	

16.		Sluis	Engelen,	hier		
begint	de	vaarroute	naar	
Maastricht,	de	Dieze	
	richting	’sHertogenbosch	
en	van	daar	uit	de	Zuid	
Willemsvaart.	

17.		U	kunt	alweer	kiezen,	
	Engelen	bekijken	of	route	
Haverleij	vervolgen.

18.  dit is het hervormde 
kerkje van engelen.

19.		U	bevindt	zich	bij		
het	voormalig	raadhuis	
van	Engelen.

20.		In	deze	zone	liggen		
12	bouwkavels	die	door	
Haverleij	B.V.	worden	
	verkocht.

	 	U	fietst	op	een	prachtig	
pad	tussen	de	bebouwing	
van	Engelen	en	de	golf
baan.

21.  dit is kasteel Zwaenen
stede.	Ontworpen	door		
de	Italiaanse	architect	
	Natalini.

22.		Hier	gaat	u	een	stukje	
	terug	over	het	fietspad	en	
dan	linksaf	naar	het club
huis van de golfclub.

23.		U	bent	gearriveerd	bij	het	
clubhuis	van	Burggolf	
	Haverleij.	hier bevindt 
zich het informatie
centrum van haverleij. 

	 	Ook	kunt	u	hier	op	het	
	terras	genieten	van	het	
mooie	uitzicht	onder	het	
genot	van	een	hapje	en	
een	drankje.	
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Let op dat u de route
per fiets volgt over  de erkende 

fietspaden of wegen
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Lees over de geschiedenis 
van Bokhoven op de vorige 
pagina 

Lees over de geschiedenis 
        van Engelen op  
    de vorige pagina  

Rietvelden
Engelermeer
     Hier kunt u 
  even uitrusten

Zwaenenstede

Op de dijk langs de Maas,
     kunt u ook mooi fietsen.
Met schapen, koeien en 
             ruisende rietvelden

Weg naar 
  ‘s-Hertogenbosch

Over de wandelpaden 
kunt u gewoon de holes
meelopen 
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In het centrum van Engelen 
     vindt u diverse terrassen om alle   
   vermoeidheid weg te drinken1
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