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't Loo Bergeijk

Start-/eindpunt: Sint Petruskerk, Loo 81, Bergeijk.
Parkeren: bij de kerk.

▪  Ga met je rug naar de kerk linksaf. 

De St. Petruskerk is tussen 1862 en 1863 gebouwd in 
neogotische stijl naar ontwerp van architect K. Weber. Op  
19 september 1864 werd zij gewijd. De kerk werd geres
taureerd en van een toren voorzien in 1896. Architect C.  
Franssen handhaafde de neogotische stijl.

▪  Rechts naast de kerk staat het voormalige klooster.

Het voormalige klooster werd in 1904 gebouwd. Het pand 
diende tevens als school. Stilistisch gezien zijn er zowel 
kenmerken van de neogotiek als de neorenaissance.

▪  Bij rode kleurpotloden oversteken en rechtsaf 
richting Natuurtuin. Links staat een Mariakapel.

▪  Na ‘t Hummeltje linksaf grindpaadje. (Loop even 
‘binnen’ bij De Natuurtuin.)

▪  Na zitbank, in bocht van verharde weg rechtdoor, 
het water aan uw rechterhand (Tijsenveld).

▪  Voor voetbalveld rechtsaf, blijf de weg met 
voetbalvelden aan uw linkerhand rechtdoor volg
en. Kijk even achterom voor een mooi uitzicht op de 
kerk.

▪  Bij voorrangsweg oversteken en linksaf fietspad 
volgen.

▪  Na ca. 150 meter rechtsaf (Puttendijk).
▪  Na huisnummer 9 schuin rechts het bospad in.
▪  Asfaltweg rechtdoor oversteken.
▪  Op kruising van zandpaden rechtdoor.
▪  Bij Tsplitsing voor akkerland rechtsaf smal paadje.
▪ Driesprong rechtsaf.
▪  Kruising van zandpaden rechtdoor oversteken.
▪  Ysplitsing links aanhouden, negeer pad scherp 

rechts en meteen bij Ysplitsing rechts aanhouden.
▪  Dit pad blijven volgen tot asfaltweg, hier rechtsaf 

naar fietspad en deze naar links blijven volgen over 
het industrieterrein.

▪  Einde weg Tsplitsing linksaf Stokskesweg.
▪  Na 30 m. passeert u bebouwde kom bord Bergeijk.
▪  Tegenover lantaarnpaal 31 linksaf bospaadje in.
▪  1e bospad rechtsaf, na enige tijd passeert u de 

milieustraat aan de linkerhand en direct daarna 
Tsplitsing linksaf.

▪  Driesprong rechtsaf.
▪  Ysplitsing rechts aanhouden, na 40 meter rechts

af het bospad in.
▪  Bij het gebouw van de manege linksaf bospaadje in.
▪  Bij zandpad rechtsaf richting wit huis.
▪  Net voorbij huisnummer 6 en 8 bij Ysplitsing rechts 

aanhouden.
▪  Asfaltweg linksaf. 
▪  Negeer weg rechts (Hooge Berkt).
▪  Bij Tsplitsing, lantaarnpaal 29 en gele pijl rechtsaf.
▪  Na 50 meter linksaf grind/zandpad.
▪  Ysplitsing rechts aanhouden gele pijl (nr. 48).
▪  Op kruising van zandpaden bij diepe sloot rechtsaf 

(gele pijl).
▪  Na ca. 400 meter linksaf gele pijl klein paadje 

tussen twee akkerlanden.
▪  Driesprong rechtdoor.
▪  Na 50 meter bij picknickbank rechtsaf.
▪  Na 100 meter linksaf ‘Grafheuvel’.
▪  Kruising van bospaadjes bij grafheuvel rechtsaf. 

Zie infobord over grafheuvel.
 ▪  Dit paadje rechtdoor blijven volgen tot Tsplitsing, 

hier linksaf (= 20 meter voor asfaltweg). 
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▪  Hier schuin rechtdoor langs fitnesstoestellen.
▪  U komt voorbij twee bankjes voor de 100jarige 

Marie BaudewijnsMensch en Suzanna Hees de 
Looij. Links achter in het zijpaadje staat nog een 
kapelletje. 

Dit neogotisch kapelletje uit 1906, gewijd aan Onze Lieve 
Vrouw van Smarten, is gebouwd door de Ursulinen, die er van 
18801939 aanwezig waren. Het raakte in verval maar werd in 
1984 weer gerestaureerd.

▪  Ga tussen de gele hekjes door en ga rechtsaf.  
U passeert het beeld ‘De Kattendans’. 

Een bezwerende dans van drie rechtopstaande katten siert 
de entree van het gelijknamige cultureel centrum en theater 
De Kattendans. De voorstelling is geïnspireerd op oude 
volksverhalen die zich afspelen rondom oude grafheuvels en 
urnenvelden. Hierin figureren heksen die ’s nachts in katten 
veranderen en poot aan poot een rondedans maken. Zo 
verklaarde men de kale kringen in de hei.

▪  Voor voorrangsweg linksaf.
▪  Ter hoogte van ’t Hofhuys; steek via zebrapad 

voorrangsweg over.
▪  Blijf het voetgangers gedeelte volgen tot weg rechts, 

Nieuwstraat, deze rechtdoor oversteken langs 
informatiebord en na 30 meter linksaf. U passeert 
het plein met kiosk met eet en drink gelegenheden.

▪  U passeert de kerk aan uw rechterhand. 

SintPetrus’ Bandenkerk of Hofkerk. Dit 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 SintJan en SintLucia uit 1490.

▪  Bij Tsplitsing rechts aanhouden (Dr. Rauppstraat).
▪  Negeer zijwegen Pr. Beatrixstraat en Abtshof.
▪  Kruising rechtdoor. Negeer Dr. Barentsenstraat.
▪  Steek voorrangsweg voorzichtig over en ga 

op het fietspad linksaf, na 20 meter rechtsaf 
‘wandelroute Hoekerbeemden’ en ga door het 
ijzeren poortje.

▪  Volg het paadje langs het grasveld van het Gilde en 
rechtdoor langs wateropvangbassin.

▪  Einde linksaf trapje en bruggetje van drie balken, 
meteen rechtsaf.

▪  Na het volgende bruggetje van drie houten balken 
linksaf, over de groene ijzeren brug en meteen 
rechtsaf paadje langs de Keersop blijven volgen. 

De Keersop is een zijbeek van de Dommel. Zij ontstaat als 
Elsenloop ten noorden van Lommel, stroomt zuidoostelijk 

▪  Bospad rechtdoor volgen tot verhard fietspad, 
hier rechtsaf langs picknickbank.

▪  Na 30 meter asfaltweg linksaf en meteen voor
rangsweg voorzichtig oversteken.

▪  Vier meter rechts van lantaarnpaal nr. 8 bospaadje 
in.

▪  Na 60 meter negeer bospad rechts.
▪  Ca. 40 meter verder op kruising van bospaadjes 

rechtsaf.
▪  Pad rechtdoor blijven volgen, op kruising recht

door, u passeert de blokhut van de Scouting aan uw 
rechterhand.

▪  Tsplitsing rechtsaf, zandpad wordt klinkerweg.
▪  Na 80 meter linksaf tussen gele hekjes door, grind

paadje.
▪  50 meter na de tweede keer gele hekjes rechtsaf 

bospad.
▪  Dit pad blijven volgen tot bij Kapel met zitbank.

De kapel is gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes en is in 
1955 gebouwd door de Assumptionisten die van 19391969 in 
het klooster woonden. Het kapelletje is gebouwd met stenen 
die waren overgebleven na de bouw van een varkenshok. 
Waar het klooster stond, dat van 1880 tot 1969 heeft bestaan, 
is nu het verzorgingshuis. 
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▪  Ook op deze weg enkele fraaie doorkijkjes naar de 
kerk.

▪  Bij kruising met voorrangsweg rechtsaf en fietspad 
volgen (niet oversteken).

▪  Blijf dit fietspad volgen tot u weer bij de kerk bent. 
Links van de kerk staat de oude pastorie.

De ‘Pastorie’ werd in 1893 gebouwd in neorenaissance
stijl naar ontwerp van architect C. Franssen. Tegenwoordig  
heeft de pastorie een nieuwe bestemming, een monumen
tale vergaderlocatie voor bijzondere ontmoetingen met een 
drietal ruimtes; ‘Vader’, ‘Zoon’ en ‘Heilige Geest’.  ▪

langs Bergeijk en Westerhoven en mondt in de Dommel uit. 
De Keersop is 13 km lang en het verval is 13 meter wat het 
een, voor deze omgeving, 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 
& De Plateaux omdat het de enige plaats is waar de beekprik 
(een zeldzaam visje) in NoordBrabant voorkomt.

▪  Bij asfaltweg rechtdoor oversteken en op fietspad 
linksaf.

▪  Na 170 meter rechtsaf Kromhurken. (10 meter 
verder staat een ‘hooihuiske’, leuk om even te 
kijken.

Kromhurken’ betekende vroeger: een afgelegen gehucht of 
buurtschap, op de grens van woeste gronden.

▪  Eerste zandpad rechtsaf Vlieterdijk. U heeft schuin 
links weer zicht op de kerk van ’t Loo.

▪  Negeer zandpad links.
▪  Bij WKP 43 linksaf nr. 74 volgen, blijf het pad door 

5 klaphekjes volgen (gedurende dit stuk heeft u 
meerdere keren een mooi uitzicht op de kerktoren 
van ’t Loo) tot u bij een brug komt met mooi ijzeren 
hek en een gedicht op dit hek. 

▪  Op asfaltweg rechtsaf.
▪  pas op het verkeer tijdens het lezen van het 

gedicht.
▪  Kruising rechtsaf Bredasedijk (FKP 87).
▪  50 meter na bord bebouwde kom ’t Loo linksaf 

(Achterste Loo).

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.
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