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Tijdens deze gemakkelijke, bosrijke en rustige wandeling loopt u eerst een stuk door het dorp en dan volgt 
een prachtig maar ruig stuk over graspaden en door weilanden langs de Keersop. In natuurgebied De Maaij 
wandelt u door bossen en tussen vijvers door tot bij een uitkijktoren waar u de vijvers kunt bekijken. Via 
leuke bospaadjes komt u bij de Burg. Linders visvijver. U wandelt weer door de bossen en het laatste stuk 
gaat over graspaadjes langs de Keersop. Neem zelf proviand mee, na 7,5 km kunt u op een muurtje van  
brug pauzeren, daarna volgen nog genoeg zitbanken.  In de zomer kan er hoog gras staan, een lange broek 
is dan aan te bevelen. Buiten het dorp is het grootste gedeelte van de route onverhard. Aan het eind is een 
mooi terras.  
 

 
 

Startadres: Streekrestaurant De Hofkaemer, Hof 18, Bergeijk.  Tel:0479-571396.  Geopend: Dagelijks vanaf 
10.00 uur, maandag en woensdag gesloten behalve in juli en aug.   
 

In de straat is blauwe parkeerzone.  Parkeer gratis in de Nieuwstraat.  Loop dan terug naar Hof en ga R. Bij 
Marktplein gaat u L naar Hof 18. 
 

 
 

1133. BERGEIJK  15,5 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u L langs de kerk.  
 

(De rijksmonumentale Sint-Petrus' Banden- 
of Hofkerk is een gotische kruiskerk zonder toren, 
maar met een klein kruistorentje. De toren is 
in 1650 omgevallen en nooit meer herbouwd. Het 
koor is uit 1422 en het laatgotische bakstenen 
dwarspand en schip stammen uit het begin van de 
16e eeuw. De kerk is van 1648 tot 1798 gebruikt voor 
de protestantse eredienst.  
 

In Tweede Wereldoorlog bouwden de katholieken op 
een andere plek een nieuwe, grotere kerk. De Hof 
kerk heeft leeggestaan van 1965 -1994 In de jaren 70 
van de vorige eeuw werd de kerk gerestaureerd. Ze 
werd aanvankelijk slechts voor bijzondere diensten 
gebruikt, maar toen het aantal kerkgangers 
verminderde heeft men de Hofkerk weer als 
parochiekerk in gebruik genomen en is de nieuwe 
kerk, op de toren na, gesloopt. Bij de kerk staat ook 
het enige klokhuis van Noord-Brabant). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (Dr. Rauppstraat).  
Voorbij huisnr. 26 gaat u aan de 3-sprong R 
(Prinses Beatrixstraat).  Voorbij huisnr. 9 gaat u L 
over het trottoir langs het gazon.  Aan het eind 
voor huisnr. 4 gaat u R (pijl).  Aan de kruising bij 
supermarkt AH gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 
44 L (42).  Negeer zijweg rechts. Aan de kruising 
gaat u R (Kleine Broekstraat). Negeer zijwegen. 
Aan de kruising met de Kennedylaan gaat u RD 
(pijl).  Voorbij huisnr. 56a gaat u L over de 
klinkerweg en volg dan het klinkerpad. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD over de 
doodlopende klinkerweg.  Voorbij het laatste huis 
gaat u aan de 3-sprong RD over de veldweg.    
 

2. Via brug steekt u het beekje de Keersop over. 
Na 50 m gaat u bij bordje “Vlieterdijk” en wkp 43 
R (74) over het graspaadje langs de Keersop, een 
zijbeek van de Dommel.  Via klaphek komt u in 
een natuurgebied. Ga na klaphek meteen R en 
kruip onder de dikke omgevallen boom (2021). 
Blijf lang het beekje lopen. Bij hekwerk loopt u 
naar L (pijl) (In de zomer kan hier hoog gras staan). 
Ga R (pijl) door klaphek over het graspad met 
rechts de Keersop. (Ook hier kan hoog gras staan).  
Voorbij volgende klaphek volgt u RD (pijl) het 
graspad langs een zitbank en de Keersop.  U 
passeert weer een klaphek (pijl) en volg het 
graspad RD verder langs de beek.  Aan het eind 
bij brug en wkp. 74 gaat u na klaphek L (75) over 
de asfaltweg en u verlaat natuurgebied 
“Kromhurken”.  Aan de 3-sprong gaat u RD over 
de doodlopende weg. Na geruime tijd gaat u aan 
de kruising bij wkp 75 L (76/Tabakspad) over de 
zandweg.   
 

3.   Aan de 3-sprong bij ruiterpaal en wkp 76 R 
(81) over de zandweg langs een plantage.  Negeer  
zijpaden/wegen en volg geruime tijd RD de 
zandweg. Via brug volgt u RD de weg het bos in. 
Aan de kruising bij afsluitbomen en wkp 81 gaat u 
R (80) over het bospaadje.  Volg het paadje door 
jonge aanplant. Aan de 3-sprong aan de bosrand 
gaat u L (pijl).  Aan de 3-sprong bij ruiterpaal gaat 
u R (pijl) over het bospaadje. Aan de T-splitsing 
gaat u L over de veldweg met rechts jonge 
aanplant.  Aan de kruising bij afsluitboom en 
fietspad gaat u R.  Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom en wegwijzer richting 
vogeluitkijktoren gaat u RD over het zandpad.  
Het pad loopt tussen mooie vijvers door en dan 
passeert u de mooie vogeluitkijktoren waar u 
boven alle vijvers kunt zien.   

http://www.hofkaemer.nl/
http://www.hofkaemer.nl/
tel:0479-571396
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De vijvers die in het natuurgebied Maaij liggen zijn 
voormalige vennen. Maar in de 17e eeuw werd al 
gesproken over de viskweekvijvers. Het viswater 
diende toen voor de voedselvoorziening. Zo ging de 
vis onder andere naar een Augustijner klooster in 
Eindhoven. De naam Pastoorsweijer komt daar nog 
vandaan. Later werden hier karpers voor de 
hengelsport en waterlelies gekweekt. Als visvoer 
werd afvalwater van een spiritusfabriek 
te Bergeijk gebruikt).  
 

Aan de 3-sprong voorbij afsluitboom gaat u RD 
(pijl) over de bosweg richting brug.   
 

4. Voorbij brug gaat u aan de kruising bij wkp 12 
L (83) over de veldweg.  Negeer veldweg rechts.  
Vlak voor de doorgaande weg gaat u L (pijl) de 
brug over en volg het fietspad.  Aan de 4-sprong, 
met links een bosweg, gaat u RD (pijl) verder over 
het fietspad.  Na 200 m steekt u aan de kruising 
bij betonblok R de doorgaande weg over en gaat 
u bij afsluitboom RD (pijl/Beekloop) over de 
bosweg.  Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) over het 
bospad.  Aan de T-splitsing gaat u L (pijl).  Voor 
de doorgaande weg passeert u een picknickbank  
en infobord en gaat u bij wkp 83 R (84). Na de 
brug gaat u R (pijl/wit-rood/Rondwandeling) over 
het bospad. Na geruime tijd gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank en gedenkpaal RD (pijl).  
Voorbij slagboom gaat u RD (pijl) over de smalle 
asfaltweg.   
 

5. Aan de Y-splitsing gaat u R (pijl) over de 
onverharde bosweg.  Aan de kruising met 
fietspad en bij picknickbank gaat u R over het 
fietspad. Na 50 m gaat u R (wit-rood) over het 
smalle bospaadje.  Aan de T-splitsing voor beek 
gaat u L.  Na 40 m gaat u aan de kruising R over 

het fietspad. Waar het fietspad bij boomkruis naar 
links buigt, loopt u RD over het bospad. Na 5 m 
gaat u R over het bospaadje en loop RD naar de 
visvijver. Loop dan L langs de vijver. Aan de 3-
sprong gaat u RD langs het clubhuisje en de 
volgende vijver. Aan het eind gaat u L langs de 
slagboom. Bij parkeerplaatsje gaat u L over de 
grindweg. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 
R over de veldweg. (U verlaat de pijl).  Aan de T-
splitsing bij wkp. 87 gaat u L (51) over het 
fietspad.  Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat 
u RD.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong verder 
RD (pijl).   
 

6. U passeert rechts een gedenksteen. Na ruim 50 
m gaat u R (pijl) over het bospad.  Aan de 3-
sprong gaat u L (pijl) over het bospaadje.  Steek 
de bosweg over en loop RD (pijl).  Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L (pijl) over 
de bosweg.  Aan de volgende T-splitsing gaat u R 
(pijl) over de zandweg gelegen naast het fietspad.  
Steek de doorgaande weg over en loop RD (fr. 
85).  Na 100 m gaat u bij wkp 40 L (43) via het 
klaphek over het graspad.  Negeer klaphek rechts 
en loop RD (pijl).  Het pad buigt naar rechts langs 
een zitbank en dan naar links (pijl) langs de 
Keersop.  Aan de 3-sprong gaat u R over het 
smalle stalen bruggetje en volg het pad richting 
dorp.  Voorbij klein bruggetje en trapje gaat u aan 
de 3-sprong R over het pad met rechts een 
greppel.  Loop dan RD langs de schietbaan.  Aan 
het eind steekt u de doorgaande weg over en gaat 
u L. Meteen daarna gaat u R (Dr. Rauppstraat). 
Negeer zijwegen en u komt weer bij De 
Hofkaemer, de sponsor van deze wandeling, waar 
u nog iets kunt eten of drinken. De uitbater Geert 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 

   
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 

 

 


