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Start-/eindpunt: 
-  parkeerplaats op overgang Fressevenweg en 

Bergeijksedijk direct na 2e bruggetje rechts, Bergeijk 
(A) of: 

-  parkeerplaats waar Burgemeester Aartslaan 
overgaat in de Maaij, links van de picknickbank 
naast het fietspad, Bergeijk (B).

 Vergeet bij deze mooie wandeling niet uw rugzak in te pakken. 
Er zijn diverse idyllische rustplaatsen voorzien van een bankje 
en zelfs een picknickplek.

 Deze wandeling kan vanaf twee verschillende 
parkeerplaatsen gestart worden, nl. de Fresse-
venweg en de Burg. Aartslaan. Deze routebe-
schrijving start vanaf de Fressevenweg (A). Wilt u 
vanaf de Burg. Aartslaan starten begin dan bij B.

A  U loopt naar het fietspad met op de hoek een 
bankje, ga hier linksaf over het fietspad, gele pijl 
nr. 87 volgen. U loopt over een houten brug over ‘de 
Beekloop’ rechtdoor.

De Beekloop is een gegraven waterloop die kalkrijk wa-
ter 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, waarin viskwekerijen werden aangelegd en die tegen-
woordig het natuurgebied De Maaij vormen. Met behulp van  

water uit de Beekloop werden ook op de oevers daarvan 
vloeivelden ingericht. De Beekloop is 18 km lang en heeft een 
verval van ongeveer 18 meter, wat een snelle stroming veroor-
zaakt. De beekbodem bestaat uit grof zand en grind, en dient 
als paaiplaats voor onder meer beekforel, serpeling, bermpje 
en beekprik.

▪  Bij rood-wit paaltje midden op het fietspad linksaf 
(gele pijl 76).

▪  Bij T-splitsing linksaf.
▪  U komt bij het parkeerplaatsje van de visvijver.

▪  Ga door het houten hekwerk en voor de vijver 
rechtsaf.

▪  Bij de tweede vijver rechtdoor langs de vijver en 
de bankjes met afvalbakken helemaal tot het einde 
van de vijver.

▪  Op het einde van de vijver rechts langs de sloot en 
RVS-kastje, volg dit paadje tot het fietspad.

▪  Bij fietspad linksaf.
▪  Na de brede sloot (links en rechts), meteen rechts

af het dubbele zandpad in.
▪  Bij T-splitsing rechtsaf.
▪  Na 40 meter linksaf door het klaphekje, ga 

rechtdoor over het graspad. Volg enige tijd dit 
graspad. Aan de rechterkant staan verschillende 
bijenkasten. 

▪  Voor de vijver rechtsaf om de vijver heen lopen.
▪  Ca. 50 meter na het vierde bankje rechtsaf klein 

paadje in tussen struiken en bomen.
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▪  Bij omgekeerde Y-splitsing, bij het bankje en het 
gedenkteken rechts aanhouden.

▪  Bij het fietspad rechtdoor (fietsknooppunt 05).
▪  Bij een bankje buigt het fietspad naar links maar u 

neemt het zandpad rechts.
▪  Kruising met fietspad bij bankje, rechtsaf fietspad 

volgen.
▪  Na ca. 50 meter buigt het fietspad naar links, u gaat 

hier rechtsaf een heel smal paadje in, langs een 
boomstam met wit-rood-wit-rood teken.

▪  Bij T-splitsing rechtsaf.
▪  Na 40 meter linksaf richting picknickhutje.

▪  Na 10 meter op T-splitsing linksaf het graspad 
volgen.

▪  Aan het einde van het graspad door het klaphek en 
rechtsaf.

▪  Bij Y-splitsing t/m eerste pad linksaf.
▪  Volg dit pad tot het verharde fietspad.
▪  Bij fietspad rechtsaf. Verderop passeert u aan de 

rechterkant een bankje.
▪  Waar het fietspad naar rechts buigt, fietsknooppunt 

26, gaat u rechtdoor langs de slagboom het 
bospad in.

▪  Bij Y-splitsing rechts aanhouden, rechts langs het 
bankje en het gedenkteken smal bospad in.

▪  Dit paadje geruime tijd volgen tot de asfaltweg.
▪  Steek de asfaltweg niet over maar ga linksaf in 

een scherpe bocht om de sloot heen naar een klein 
onverhard parkeerplaatsje met infoborden.

 
 Dit is de andere parkeerplaats van waar u de 
wandeling kunt starten. Vanaf Bergeijk vindt u 
380 meter na Burgemeester Aartslaan 53 links het 
parkeerplaatsje.

B  Wandel langs het bankje en de slagboom met 
daarop gele pijl en rood-wit kruis.

▪  Eerste pad rechtsaf (gele pijl).
▪  Bij T-splitsing linksaf.
▪  Bij omgekeerde Y-splitsing rechts aanhouden. 
▪  Dit pad geruime tijd rechtdoor volgen (op sommige 

plaatsen gaat er een zijpad naar rechts, waar u een 
mooi uitzicht over de vijvers heeft).

Wat verderop komen we bij 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.
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Op de kruising met breed zandpad rechtsaf.
▪  Na 130 meter bij pad met twee palen (was 

slagboom) en wit-rood-wit-rood teken linksaf 
richting picknickhutje.

▪  Ga voor de houten brug en het infobord Beekloop 
rechtsaf bospad in.

Langs dit snelstromende water hoort u soms het hoge geluid 
van een ijsvogeltje. Met een beetje geluk ziet u het staalblauwe 
vogeltje voorbijflitsen. IJsvogels duiken in helder water naar 
visjes en ook naar waterinsecten.

▪  Negeer het zandpad rechts en ga rechtdoor (gele 
pijl).

▪  U blijft het pad langs de Beekloop volgen en komt 
weer bij het eindpunt, de parkeerplaats.

Bent u gestart op de Burg. Aartslaan, ga dan verder 
bij A. ▪

De stuw in het riviertje de Beekloop, genaamd Het Schut, 
werd in 1888 aangelegd ten behoeve van de weteringen. Wete-
ringen zijn vloeiweiden, waarbij men het grasland met voed-
selrijk 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.

▪  rechtsaf over de eerste brug en meteen weer 
rechtsaf smal paadje in langs het water. Blijf dit 
paadje langs het water de Beekloop enige tijd 
volgen.

▪  Aan het einde van dit paadje, waar de Beekloop 
naar rechts buigt gaat u linksaf, over het twee-
sporige pad, gele pijl.

▪  Bij kruising rechtdoor over het brede zandpad.
▪  Na ca. 170 meter linksaf smal bospad in, deze 

buigt 1x haaks linksaf en 1x haaks rechtsaf.
▪  Aan het einde van het paadje bij zandpad linksaf. 

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.


