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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,75 km  2.20 uur  7 m 7 m 
 

Ten noorden van Helmond ligt in het mooie dorp Beek en Donk, Lunchroom Sluys 6. Tijdens dit rondje om 
het dorp wordt u verrast door de prachtige waterrijke omgeving en halverwege komt u bij een leuke 
lunchroom met terras (Let op de openingstijden!).  Vanaf de parkeerplaats wandelt u meteen over 
graspaden langs de Goorloop en na een stukje door het dorp loopt u langs een mooie dierenweide.   U 
passeert twee mooie vijvers en dan struint u verder langs de Goorloop. U loopt langs de dorpsrand en dan 
wandelt u langs de Zuid-Willemsvaart naar de lunchroom waar u fijn kunt pauzeren.  U volgt een pad langs 
een oude arm van de Aa en in de bossen passeert u het mooie witte kasteel Eyckenlust met poortgebouw.  
U komt weer even in het dorp en via een parkje en een veldweg loopt u terug naar de parkeerplaats. U kunt 
ook starten bij de lunchroom (beperkt parkeren), start dan bij punt 5. 
 

Startadres:  Parkeerplaats tegenover het Commanderij College De Laarbeecke,  Muzenlaan 2, Beek en 
Donk.  (Vanaf de Lieshoutseweg rijdt u de Muzenlaan in, met rechts het college. Neem de eerste weg R en 
parkeer meteen links op de parkeerplaats (Kerkakkers).  
 

 
 

Startadres:  Lunchroom Sluys 6, Kapelstraat 3, Beek en Donk. Tel: 0492-461220.  Geopend: Dinsdag t/m 
vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur, zondag en maandag gesloten. In de winter 
is het verstandig om even te reserveren in de knusse zaak.  Start bij punt 5.  

 

 
 

1627. BEEK EN DONK 10,7 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht 
naar het college gaat u R. Aan de T-splitsing bij 
rond pleintje gaat u R en na 10 m gaat u L over 
het klinkerpad. Aan de T-splitsing voor huisnr. 14 
gaat u L.  Aan de volgende T-splitsing gaat u L 
(Ouverturelaan). Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD over de asfaltweg/veldweg langs de 
sloot. Na 100 m aan de T-splitsing bij zitbank gaat 
u R over de brede grasstrook met links de 
Goorloop.  Negeer zijpaden rechts en dan loopt u 
199 m veder tussen het water door.  Aan de 4-
sprong bij brug en wandelknooppunt (wkp) 36 
gaat u RD over het brede graspad.  Aan de 3-
sprong. met rechts een vlonderpad, gaat u RD. 
Waar na 200 m de Goorloop naar links buigt, gaat 
u aan de 3-sprong RD met rechts het water. Na 
bijna 100 m gaat u R over het vlonderpad  en aan 
het eind loopt u RD over de asfaltweg het dorp in.  
Na 25 m tegenover huisnr 31 gaat u R over  het 
tegelpad R en via vlonderpad steekt u een 
beekbedding over. Voorbij speeltuintje gaat u aan 
de T-splitsing bij huisnr. 18 L over de asfaltweg, 
die bij huisnr. 2 naar links buigt. Vlak daarna gaat 
u aan de 3-sprong, voor doodlopende weg, R 
langs huisnr. 15.   
 

2. Aan de T-splitsing steekt u de klinkerweg 
(Molenweg) over en gaat u L over het tegelpad.  
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl/Pater 
Becanusstraat) over het fietspad. Aan de 3-
sprong gaat u R (pijl) over de doodlopende 

bomenlaan.  Na 150 gaat u in het bos R over het 
grindpad met rechts de dierenweide. Aan het eind 
van de dierenweide gaat u aan de 4-sprong L over 
het bospad.  Aan de T-splitsing gaat u L. Na 30 m 
gaat u aan de volgende T-splitsing R over de 
houten brug en volg het bospad.  Aan alweer een  
T-splitsing gaat u R (pijl) door de bomenlaan. Aan 
de 3-sprong bij markeringspaal gaat u RD over de 
sloot en ga dan meteen daarna aan de 4-sprong 
L.  Na 50 m aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank 
(hier komt u straks terug) gaat u R, met links de 
vijver. Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u 
L over de houten brug. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en vlonder gaat u RD, met links de vijver.  
Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u R 
over de sloot en aan de T-splitsing gaat u R.   
 

3. Aan de 4-sprong voor houten brug gaat u R 
over het graspad, met links de Goorloop.  Aan de 
Y-splitsing gaat u L vlak langs de beek, met 
rechts het bos.  Negeer zijpad rechts en dan 
passeert u rechts de Sint Leonarduskapel (1979) 
die u  kunt bezoeken.   
 

(Deze kapel, gebouwd door o.a.  het Gilde St 
Leonardus,  is een blijvende herinnering aan de 
vroegere bedevaartkapel, die in 1422 is gebouwd en 
is toegewijd aan de H. Leonardus van Noblat. 
Leonardus is de patroonheilige van de gevangenen. 
Jarenlang deed de kapel dienst als bedevaartkapel).. 
 

https://www.sluys6.nl/
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Aan de kruising bij brug gaat u RD verder over 
het pad langs de hoge afrastering  langs de beek.  
Negeer a ruim 200 zijpad/asfaltweg  rechts. 100 m 
verder aan de 3-sprong bij brug gaat u RD. Bijna 
50 m verder gaat u aan de 3-sprong R over het 
pad langs de afrastering. Voorbij ijzeren 
doorgang volgt u bij huisnr. 14 RD (de Wingerd) 
de klinkerweg door het dorp. Negeer zijwegen.  
Na ruim 100 m gaat u bij huisnr. 26  en bij paaltjes  
RD over het klinkerpad en negeer meteen 
asfaltpad rechts.  Aan de asfaltweg, die na 50 
naar rechts buigt, gaat u L (Rietkampen) langs 
huisnr. 43.   
 

4. Meteen voorbij huisnr. 36 gaat u L tussen de 
paaltjes door over het klinkerpad dat vlak daarna 
een bospad wordt.  Aan de 3-sprong gaat u R 
over de brede bosweg/laan. Negeer zijpad rechts. 
Aan de T-splitsing gaat u R. Na 20 m gaat u aan 
de 3-sprong RD en na de volgende 20 m gaat u 
aan de 3-sprong voor graspad R. Boven op de 
dijk steekt u de asfaltweg over en gaat u R over 
de brede grasberm met links de Zuid 
Willemsvaart.  Negeer zijwegen. Na ruim 600 m 
gaat u aan de 3-sprong, met links de Loskraan 
van Tiel,  RD.   Na 10 m gaat u R (Kapelstraat) 
naar de villa met Lunchroom Sluys 6, de sponsor 
van deze wandeling, waar u iets kunt eten of 
drinken. Aanraders zijn de huisgemaakte 
tomatensoep en daarbij een pannini  ham/kaas. 
 

5.  Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u R.  Na 100 m gaat u aan de T-splitsing L en 
steekt u via de mooie sluisbrug (Donksebrug) de 
Zuid-Willemsvaart over en ga aan de rechterzijde 
lopen. Meteen na de brug gaat u aan de kruising 
RD (Mgr. Verhagenstraat). Na ruim 150 m gaat u 
aan de 4-sprong  RD (13) over het trottoir.  150 m 
verder, meteen voorbij huisnr. 46, gaat u R 
(Parallelweg), met links de oude tak van de Aa. 
Aan de 3-sprong bij brug gaat u bij afsluitboom 
RD over het pad. Na 300 m steekt u aan de 4-
sprong L via brug de beek over en volg de 
veldweg, die na ruim 600 m bij woning (nr. 2) naar 
rechts buigt. Ruim 150 m verder bij volgende 
woning (nr.1) buigt de weg weer naar links.  Vlak 
daarna buigt de weg naar rechts en ziet u rechts 
het mooie kasteel Eyckenlust.  
 

(Het oudste nog bestaande deel van het omgrachte 
kasteel is het poortgebouw met torentje, dat uit circa 
1500 stamt.  De rest van het kasteel is regelmatig 
verbouwd. Een steen met het jaartal 1658 duidt 

vermoedelijk het jaar aan waarin het is herbouwd. 
In 1812 werd een groot deel van het kasteel gesloopt 
en vernieuwd, terwijl ook in 1870 ingrijpende 
verbouwingen hebben plaatsgehad. In 1878 werd het 
gebouw gerestaureerd). 
 

Negeer zijpad links naar de stuw in de Aa. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij de brug (hier komt u 
straks terug)  gaat u R.  Aan de 4-sprong bij 
houten hek gaat u R en na 30 m komt u bij het 
mooie poortgebouw, het oudste (circa 1500) nog 
bestaande deel van het omgrachte kasteel.  
 

6.   Loop terug naar de 4-sprong bij houten hek 
en ga L.  Aan de 3-sprong. met links nog mooi 
zicht op het witte kasteel, gaat u nu R over de 
brug, ga links en  het prachtige pad langs de beek 
Aa.  Na 300 m steekt u zitbank, brug en 
wandelknooppunt (wkp) 67 voorzichtig RD de 
doorgaande weg over en gaat u R. Negeer 
zijwegen. Na ruim 150 m steekt u via de sluisbrug 
(Beeksebrug) de Zuid Willemsvaart over en volg 
het fietspad dat meteen een asfaltweg (Burg. van 
Nispenstraat) wordt. Voorbij huisnr. 23 negeert u 
fietspad rechts en volg de asfaltweg, die naar 
links buigt, met rechts het gazon.    Aan het eind 
steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
(Oranjelaan) over en gaat u L over het tegel-
fietspad, met rechts een mooie vijver. Aan het 
eind van de vijver gaat u aan de 3-sprong scherp 
R (Mauritsstraat) over de klinkerweg. Aan de 3-
sprong gaat u RD.  Let op!  Waar na 150 m de weg 
naar links buigt, loopt u 5 m RD en dan L over het 
klinkerpad.   Aan de 4-sprong bij zitbank steekt u 
het klinkerpad over en gaat u RD het asfaltpad 
omlaag.  Via mooi vlonderpad steekt u het water 
over.   
 

7.   Aan de T-splitsing voor huisnr. 7 gaat u L 
door het dorp.  Negeer zijpaden. Na 100 m gaat u 
aan de 3-sprong R (Middenakkerdreef).  Negeer  
zijwegen. Na 200 m, waar de asfaltweg naar 
rechts buigt en dan de Vrijenborgsedreef heet, 
gaat u aan de 3-sprong L (De Driessen) over de 
klinkerweg. Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong R over de veldweg. Na bijna 500 m gaat u 
aan de T-splitsing R door de bomenlaan.  Na 500 
m, met links de Groenewoudeseweg, gaat u R 
over het fietspad. Meteen daarna steekt u de 
doorgaande weg over en loop RD over het 
trottoir, met rechts het Commanderij College. Aan 
de 3-sprong komt u rechts bij de parkeerplaats. 

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. 

 
 

 
 
 
 


