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Start-/eindpunt: marktplein, aan ‘t Hof, Bergeijk. 
Parkeren: achter het gemeentehuis, Raadhuishof 
(i.v.m. blauwe zones).

▪  Start op het kioskplein bij de kerk. 

De Sint-Petrus’ Bandenkerk of Hofkerk is een gotische 
kruiskerk zonder toren, maar met een klein kruistorentje, in 
pseudobasilicale stijl gebouwd. De toren is in 1650 omgevallen 
en nooit meer herbouwd. Het interieur is sober en bevat 
beelden van Sint-Jan en Sint-Lucia uit 1490.

▪  Met uw gezicht naar de kiosk gaat u rechtdoor 
langs de kerk (kerk aan uw rechterhand).

▪  Bij T-splitsing linksaf, negeer zijwegen links en 
rechts.

Aan de linkerkant op de hoek vindt u op huisnummer 21 
de voormalige Marechausseekazerne. Deze werd in 1870 
gebouwd in ambachtelijk/traditionele stijl en is heden in 
gebruik als woonhuis. Het pand is gebouwd met behulp 
van bakstenen en nokbalken van een ander gebouw uit 
de onmiddellijke omgeving, dat in de vorige eeuw werd 
afgebroken.

▪  Ga waar de weg scherp naar rechts buigt rechtdoor 
(Kerkstraat), negeer weg rechts (Vlijst). Bij grasveldje 
met kapelletje en kastanjebomen rechtdoor gele 
pijl richting 40 rechtdoor volgen.

De Onze-Lieve-Vrouwkapel werd in 1934 gebouwd door het 
Brabants Studentengilde in Delftse School. Het ontwerp is 
van de hand van Jos Bedaux.

▪  Negeer Borkelsedijk en Kon. Julianastraat. Meteen 
na de Kon. Julianastraat rechtsaf Lijntstraat. 
Aan het einde van de Lijntstraat voorrangsweg 
voorzichtig oversteken en linksaf fietspad 
volgen. 

▪  Na ca. 70 meter bij twee pilaren en ‘Luchtkasteel’ 
rechtsaf langs de sierpoort.

▪  Volg het brede pad rechtdoor (wordt grindpad) tot 
de uitkijktoren.

▪  Ga over het paadje tussen de uitkijktoren en de 
groene kasten, ga over de groene ijzeren brug over 
de Keersop. 

De Keersop is een zijbeek van de Dommel. Zij ontstaat als 
Elsenloop ten noorden van Lommel, stroomt zuidoostelijk 
langs Bergeijk en Westerhoven en mondt in de Dommel uit. 
De Keersop is 13 km lang en het verval is 13 meter wat het, 
voor deze omgeving een snelstromende beek maakt.
 In 1972 werd de Keersop gekanaliseerd. De afgelopen jaren 
werd de Keersop weer grotendeels in natuurlijke staat 
teruggebracht. De Keersop in Nederland behoort in haar 
geheel tot het Natura 2000 gebied Leenderbos, Groote Heide 
en De Plateaux, omdat het de enige plaats is waar de beekprik 
(een zeldzaam visje) in Noord-Brabant voorkomt.

▪  Volg het paadje door het weiland rechtdoor naar 
het klaphekje en het informatiebord.
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De stuw in het riviertje de Beekloop, genaamd Het Schut, werd 
in 1888 aangelegd ten behoeve van de weteringen. Weteringen 
zijn vloeiweiden, waarbij men het grasland met voedselrijk 
water bevloeit voor de winning van hooi. Deze stuw, die nog 
altijd bekend staat als ’t Schut, regelde hier de bevloeiing van 
‘De Beeken’. Vroeger gingen hier de dorpsjongens zwemmen.

▪  Na de brug met waterval meteen linksaf en na 40 
meter paadje rechtsaf.

▪  Na 30 meter linksaf klein bospaadje in. Bij fietspad 
linksaf.

▪  Bij het eerste bankje schuin linksaf het zandpad in 
(niet het graspad).

▪  Bij het brede fietspad en het bankje linksaf het 
fietspad volgen.

▪  Waar het fietspad naar rechts buigt (fietsknooppunt 
26) gaat u rechtdoor het bospad in (rood-wit 
kaartje GR 561 Diest-Maastricht).

▪  Voor het bankje met gedenkteken linksaf het pad 
volgen, pad buigt iets verder weer naar rechts. Blijf 
dit pad enige tijd volgen en negeer de paadjes links.

We komen aan de linkerhand langs de Pastoorsweijer, 
een vroegere visvijver waar verschillende soorten vogels 
voorkomen. Een natuurgids heeft wel eens het verhaal verteld 
dat de Pastoorsweijer zijn naam dankt aan de toenmalige 
pastoor die dagelijks een maaltje vis uit deze vijver kreeg.

▪  Bij de Y-splitsing en de houten paal met rode 
bovenkant rechts aanhouden. Bij de driesprong 
rechtdoor gele pijl volgen.

▪  Bij de slagboom, bank en informatieborden 
rechtdoor asfaltweg voorzichtig over
steken en het fietspad/zandpad fietsknooppunt 
25 volgen.

▪  Bij 4-sprong waar het fietspad naar links buigt, 
ga rechtsaf zandpad (gele pijl) en ruiterroute  
(RR 84).

▪  Meteen na de stenen brug rechtsaf (gele pijl).
▪  Na 100 meter linksaf het bospad in (gele pijl).
▪  Bij T-splitsing linksaf en meteen weer rechtsaf.

▪  Ga door het klaphekje en meteen linksaf het pad 
volgen.

▪  Bij houten hek door het klaphekje en meteen 
rechtsaf fietspad volgen.

▪  Asfaltweg rechtdoor oversteken en fietspad ver-
volgen.

▪  Na minicamping de Vosseberg (aan uw rechterhand) 
eerste zandpad linksaf (gele pijl).

▪  Bij slagboom en gele pijl rechtsaf het bospad 
volgen.

▪  Zandpad rechtdoor oversteken en het bospaadje 
vervolgen.

▪  Bij T-splitsing met zandpad rechtsaf (gele pijl).
▪  Bij T-splitsing linksaf, fietspad volgen en na ca. 100 

meter passeert u een monument aan uw linkerhand.
▪  Negeer fietspad/zandpad rechts (Tabakspad) en ga 

rechtdoor.
▪  Negeer afbuigend fietspad/zandpad links en ga 

rechtdoor over het brede fietspad.
▪  Bij rood-wit paaltje rechtdoor fietspad volgen.
▪  Ca. 40 meter na de houten brug over de Beekloop 

en bij het bankje rechtsaf en na ca. 30 meter 
rechtsaf klein paadje in (gele pijl).

▪  Dit paadje langs de Beekloop enige tijd volgen. 

De Beekloop is een gegraven waterloop die kalkrijk water 
vanuit het Kempens Kanaal naar de Keersop voert. De 
Beekloop stroomt vanaf de vloeivelden van De Watering in 
noordelijke richting, en ze verbindt een reeks ooit natuurlijke 
vennen. Uiteindelijk vloeit de Beekloop, iets ten zuiden van 
Westerhoven, in de Keersop.
De Beekloop is 18 km lang en heeft een verval van ongeveer 
18 meter, wat een snelle stroming veroorzaakt. De beekbodem 
bestaat uit grof zand en grind, en dient als paaiplaats voor 
onder meer beekforel, serpeling, bermpje en beekprik.

▪  Negeer het zandpad links en ga rechtdoor gele 
pijl.

▪  Bij de viersprong ga rechtsaf over de houten brug 
en vervolgens over de brug met waterval. (Dit is een 
mooie pauzeplek ‘Het Schut’.)
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bij het brede zandpad (Vlieterdijk) linksaf weer naar 
de stenen brug.

▪  Na de stenen brug rechtdoor, zandpad wordt 
klinkerweg.

▪  Voorrangsweg voorzichtig rechtdoor over
steken en door gele hekken.

▪  Op de kruising rechtsaf fietsknooppunt 77.
▪  De kruising Kennedylaan voorzichtig recht

door oversteken naar de Kleine Broekstraat.
▪  Negeer wegen links en rechts.
▪  Op de kruising bij de ALDI, linksaf Burg. Mag-

neestraat.
▪  Na 150 meter rechtsaf de Pr. Beatrixstraat in. Na 

huisnummer 1 linksaf over het tegelpad door het 
plantsoen ontworpen door bureau Mien Ruys.

▪  Voor huisnummer 9 rechtsaf tegelpad volgen.
▪  T-splitsing (bij B&B Hoekshuys) linksaf

U passeert aan uw rechterhand op huisnummer 11 het  
voormalig patronaatsgebouw dat nu door de tafeltennis-
vereniging als clubhuis gebruikt wordt. Het is een gebouw dat 
op de monumentenlijst staat.

▪  Bij de kerk maakt de weg een scherpe bocht naar 
rechts, u gaat hier rechtdoor naar het kioskplein.

▪  U bent aangekomen op uw eindpunt.  ▪

▪  Bij het zandpad rechtdoor oversteken langs de 
houten slagboom.

▪  40 meter voor het akkerland bocht naar links 
aanhouden (gele pijl).

▪  Bij het zandpad rechtsaf, gele pijl volgen.
▪  Bij T-splitsing van zandpaden linksaf.
▪  Asfaltweg rechtsaf, u volgt nu geruime tijd deze 

weg.
▪  Negeer de weg rechts (Kromhurken).

Dat betekende vroeger: een afgelegen gehucht of buurt schap, 
op de grens van woeste gronden.

▪  Voor de brug met het mooie gedicht (let op 
het verkeer bij het lezen) rechtsaf door het 
klaphekje.

▪  U blijft het pad door natuurgebied ‘Vlieterdijk’ een 
geruime tijd langs de Keersop, door weilanden en 
klaphekjes volgen. 

Het gebied ligt aan het riviertje de Keersop en wordt beheerd 
door Staatsbosbeheer. Het gebied is geklasseerd als natte 
natuurparel. Het gebied is erg drassig. Een van de zeldzame 
plantensoorten in dit gebied is de slangenwortel.

▪  Voor de stenen brug eerst naar rechts en vervolgens 

Deze route maakt deel uit van de 
serie ‘Wandelen in Bergeijk’. 
Stuk voor stuk afwisselende wan-
delingen die u laten kennismaken 
met de lommerrijke bossen, ven-
nen, snelstromende riviertjes en 
interessante bouwwerken die de 
gemeente rijk is. Laat u verrassen 
door de groene omgeving en de 
interessante historie.


