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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,43 km  3.15 uur  18 m 24 m 
 

Ten westen van Oirschot ligt het rustige dorpje Spoordonk. Doel van deze gemakkelijke wandeling is de 
Kapel De Heilige Eik, midden in de bossen.  De route begint met een leuk stukje door het dal van de Beerze 
en dan loopt u via de buurtschap Kattenberg, over een rustige weg, naar de bossen. U steekt via een 
bijzondere houten hangbrug de Beerze over en dan kronkelt u over leuke bospaadjes langs de beek en 
vijver. Dan bereikt u de bijzonder Kapel De Heilige Eik waar ook zitbanken staan om te pauzeren. U steekt 
het kanaal over en dan maakt u een uitstapje door het prachtige Landgoed Baes. Hier struint u over mooie 
bospaadjes langs de Kleine Beerze.  Terug bij het kanaal wandelt u tussen mooie visvijvers door (verboden 
voor honden) en via voetpaadjes loopt u terug de snelweg over. Via rustige weggetjes komt u weer in het 
dorp bij de gasterij met mooi terras.  U kunt ook starten op de parkeerplaats van de kapel en dan fijn 
pauzeren bij de gasterij. U kunt de route inkorten tot 10,8 km. 
 

 
 
Startadres:  Gasterij De Merode, Spoordonkseweg 89, Oirschot.  Tel: 0499-573829.  Geopend: wo-do 16.00 
uur, vr t/m zo 12.00 uur, ma-di gesloten.   
 

Startadres: Parkeerplaats kapel de Heilige Eik, Hakkelaren 7, Spoordonk. Loop naar de achterkant van de 
kapel en ga nu verder bij **** in 4.  
 

 
 

1510. SPOORDONK 14,4 km – 10,8 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang en het terras gaat u 
L. Meteen daarna, aan de 3-sprong, gaat u L 
(Merodelaan).  Aan de volgende 3-sprong gaat u 
R (Van Petershemstraat).  Aan de 3-sprong RD. 
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (Sweerts de 
Landasstraat).  Waar voor huisnr. 15 de weg naar 
rechts buigt, gaat u L en meteen daarna gaat u R 
over het tegelpad. Aan het einde voor het 
grasveld gaat u L over de klinkerweg langs de 
Sint Bernadettekerk (1935-1936). Voorbij de kerk 
gaat u L (Bernadettestraat). Aan de 4-sprong bij 
paaltje gaat u R over het tegelpad langs  
huisnr. 10.   Aan de T-splitsing voor huisnr. 5 gaat 
u L en volg RD het fietspad. Aan de T-splitsing 
voor grasveld, gaat u R (Beerseveld). Vlak voor 
brug gaat u bij afsluitboom L over het graspad 
met rechts de Beerze.  Na 400 m steekt u R de 
houten brug over en ga R terug over het graspad 
met rechts de Beerze. Na 50 m gaat u aan de  
Y-splitsing L (pijl) over het bospaadje.   
 

2. Na 200 m gaat u voorbij houten hek  aan de  
T-splitsing R over de bosweg.  Aan de 
doorgaande weg (Spoordonkseweg) gaat u L over 
het fietspad.  Na 500 m gaat u, in de buurtschap 
Kattenberg, aan de 3-sprong L (pijl/Kattenberg). 
Negeer na 300 m bij wandelknooppunt (wkp) 7 
zijweg rechts en loop RD (6).   Na 400 m steekt u 
boven, via het viaduct Kattenberg, de Rijksweg  
A-58 over. Vlak daarna aan de 3-sprong bij wkp 6 
gaat u RD (18). Na 500 m gaat u bij afsluitboom 
RD over de zandweg.   Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd de zandweg RD. Na bijna 700 m aan 

de ongelijke 4-sprong, met rechts een houten 
afsluitboom en links wkp 18 gaat u L (35).  Loop 
bij afsluitboom RD over het pad met rechts een 
groot grasveld. Negeer zijpad links 
(Vogelrustgebied).  Via draaihekje volgt u RD het 
graspad door het weiland met links afrastering.   
 

3. Voorbij draaihekje gaat u bij wkp 35 RD (34/36) 
over de mooie houten hangbrug over de Beerze.  
Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u R (34).  
Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u R (pijl) 
de brug over en volg het bospad. Voorbij 
volgende brug, over de aftakking van de Beerze 
passeert u een zitbank en de kapel van Antonius 
van Padua. U passeert een Mariagrot en 20 m 
verder gaat u vlak voor houten brug R over het 
pad met links de beek. Aan de Y-splitsing gaat u 
R/RD over het smalle paadje. Voorbij stuwbrug 
over de Beerze gaat u aan de 4-sprong L over het 
brede graspad langs de beek en de mooie 
vijver/verbreding Breeze.  Voorbij de vijver gaat u 
aan de 3-sprong bij houten brug RD.  Let op! Na 
circa 100 m gaat u schuin L over het smalle 
bospaadje.   Boven aan de T-splitsing voor het  
68 km lange Wilhelminakanaal (1923) gaat u L  
(Kanaaldijk Noord) over de asfaltweg. 
 

(Het Wilhelminakanaal  verbindt de Zuid-
Willemsvaart bij Laarbeek met de Amer bij 
Geertruidenberg). 
 

4.  Meteen  daarna  bij wkp 12 gaat u L (34) het 
pad omlaag. Loop dan bij houten afsluitboom RD.  

https://www.gasterijdemerode.nl/
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Let op! Zodra u bij de beek komt, gaat u aan de  
3-sprong met boom in het midden R over het 
bospad en u verlaat de beek.  Voorbij brug komt u 
bij de Kapel De Heilige Eik, die in 1854 gebouwd 
is op de fundamenten van de vorige kapel uit 
1606.   
 

(De legende luidt dat een paar herders begin 15e 
eeuw een Mariabeeldje op de oever van de Beerze 
vonden en dit in een eik  plaatsten, waarna ze in 
aanbidding neervielen. Bewoners van 
Middelbeers namen het beeld mee en plaatsten het 
in hun kerk, maar de volgende ochtend stond het 
beeld weer in de eik. De inwoners van Oirschot 
kwamen nu om het beeld te vereren en er waren bij 
de eerste bezoekers al diverse mensen die op 
wonderbaarlijke wijze van hun koortsen genazen. 
 

Naar een andere variant van de legende dreef het 
beeld stroomopwaarts in de Beerze en werd het tot 
tweemaal toe door de Beersenaren ontvreemd). 
 

**** Achter de kapel gaat u RD (pijl) over het 
tegelpad. Let op! Steek de asfaltweg over en ga 
dan meteen schuin R (blauw bordje met gele pijl) 
over het bospad en na 10 m passeert u een 
Kruiswegstatie. Aan de T-splitsing bij Kruisweg- 
statie gaat u R.  Steek de asfaltweg over en loop 
bij afsluitboom  RD over het bospad. U steekt een 
slootje over en volg het pad langs het slootje.  
Aan het einde steekt u de asfaltweg over en loop 
RD het paadje omhoog.    
 

(Degene die de 10,8 km loopt met hond,  gaat hier L 

over de asfaltweg, omdat honden niet toegestaan zijn 
bij de visvijvers. Ga dan verder bij punt 7). 
 
5.  Boven gaat u R over de zandweg langs het  
Wilhelminakanaal.  
 

(Degene die 10,8 km loopt, gaat hier L over de 
zandweg. Ga dan verder bij **** in punt 6).     
 

Aan de 3-sprong gaat u L over de sluisbrug en 
aan de 4-sprong bij wkp 30 gaat u RD (95) over de 
asfaltweg.  U passeert huisnr. 7. 50 m verder gaat 
u R (pijl) over het grindpad. Aan de 3-sprong voor 
sluisbruggetje gaat u L (pijl) over het  graspad 
met rechts het Omleidingskanaal Kleine Beerze. 
Na 500 m gaat u aan de 4-sprong, bij wkp 95 links 
van afsluitboom, R de brug over.  Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u RD door de mooie 
bomenlaan.  Negeer zijpaden. Na bijna 600 m 
meteen voorbij de brug over de Kleine Beerze 
gaat u aan de 4-sprong R over het bospad met 
rechts de beek.  Na 400 m steekt aan de 3-sprong 
R via houten brug de Kleine Beerze over en volg 
het bospad.  Na 300 m gaat u aan de 3-sprong 
RD.  Aan de volgende 3-sprong gaat u L/RD met 
links de beek.   

 

6.  Aan de T-splitsing bij houten platte brug gaat 
u R over de bosweg.   Waar na 100 m de bosweg  
naar rechts buigt, gaat u L over het bospad en 
volg dan het graspad met links het 
Omleidingskanaal. Na 500 m gaat u aan de  
3-sprong L over het sluisbruggetje. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD over het 
grindpad.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L 
(pijl) over de asfaltweg. Aan de kruising bij  
wkp 30 gaat u RD (33) en via de brug Groenwoud 
steekt u weer het Wilhelminakanaal over en dan 
gaat u meteen R over de zandweg met rechts het 
kanaal.  
 

(Degene die met hond loopt, gaat hier L 
(Groenewoud) over de asfaltweg. Ga dan verder bij  
punt 7).   
 

**** Let op! Na 300 m gaat u L over het bospaadje 
richting vijver.  Aan de T-splitsing voor de vijver 
gaat u L over het graspad.  Aan de 3-sprong gaat 
u L en ga dan R (pijl) langs de vijver D’n 
Overloop.   Meteen voorbij klaphek gaat u L (pijl) 
over de parkeerplaats. Voorbij klaphek volgt u RD 
het pad langs de vijver. Negeer zijpad links naar 
picknickbank, een mooie pauzeplek.    
 

7. Aan de verharde kruising bij wkp 33 in de 
buurtschap Groenewoud gaat u R (Groenewoud) 
over de asfaltweg. Na bijna 200 m gaat u meteen 
voorbij huisnr. 4 L over het (fiets)pad richting  
H. Eik.  In het bos gaat u aan de 4-sprong R over 
het pad  langs de Kruiswegstatie en zitbank.  Blijf 
de bosrand volgen en bij Statieweg 9 loopt u weer 
het bos in.  Aan het einde gaat u R over de 
asfaltweg.  Na 200 m voorbij huisnr. 6 gaat u R 
(pijl) over het klinkerpad en ga dan meteen L over 
het pad.  Steek bij wkp 36  de asfaltweg over en 
loop RD (37) over het smalle bospaadje.  Steek de 
volgende asfaltweg over en loop verder RD over 
het smalle paadje.  Loop het trapje op en boven 
gaat u L langs de doorgaande weg.  U steekt weer 
de Rijksweg A-58 over en na 30 m gaat u L het 
trapje  af door het bos. Aan de asfaltweg gaat u R.  
Voorbij huisnr. 13a gaat u aan de 3-sprong bij 
wkp 37 RD (38).   
 

(Rechts passeert u de mooie B&B De Ouw Skuur).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.   Aan de volgende  
3-sprong gaat u bij bordje “Zone 30” L. Aan de  
3-sprong gaat u R (Meester Bakxstraat). Voorbij 
huisnr.3 gaat u L over het klinkerpad. Aan de 
kruising gaat u R langs huisnr. 37. Aan de  
T-splitsing gaat u L en dan komt u bij  Gasterij de 
Merode, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. Proef eens het heerlijke appelgebak! 

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. 

 


