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B11 Bedevaartswandeling Oirschot, 13,8 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: De Markt in Oirschot. 

Parkeren: Op de Markt of in de nabije omgeving. 

Openbaar vervoer: Vanuit Best of Tilburg met bus 141 naar bushalte Sint Jorisstraat. Naar de Markt 

rijdt buurtbus 299 vanuit Boxtel. 

Horeca: 

Diverse horeca rond de Markt in Oirschot. 

De Spoordonkse Watermolen, Spoordonkseweg 128, 5688 KE Spoordonk. 

Wanneer te bezoeken: 

De Sint-Petrusbasiliek is in juli en augustus te bezichtigen op dinsdag- t/m zondagmiddag van 13.30 

tot 16.15 uur. Van half mei tot eind juni en van begin september tot half oktober is de kerk op 

zaterdag en zondag open van 13.30 tot 16.15 uur. 

De kapel van de Heilige Eik is vrij toegankelijk. Van de Bernadettekerk in Spoordonk is alleen de 

Mariakapel te bezichtigen. 

Op 1 mei vindt jaarlijks bij de kapel van de Heilige Eik om 19.00 u. een samenkomst plaats met 

aansluitend een rondgang langs de kruisweg. In de meimaand vinden in de kapel geregeld heilige 

missen plaats. 

Het museum van de Heilige Non op Nieuwstraat 28 is toegankelijk op afspraak. Tel. 0499-571665. 

Op Koestraat 37 is op afspraak een klein museum te bezoeken dat de geschiedenis van de zusters 

franciscanessen van Oirschot vertelt. Tel. 0499-575151. 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B11 Bedevaartswandeling Oirschot, 13,8 km 

Oirschot is één van de mooiste dorpen van Noord-Brabant. Nabij de monumentale Sint-

Petrusbasiliek beginnen we aan een wandeling langs enkele religieuze hoogtepunten. In het 

Karmelitessenklooster is een kleine tentoonstelling te bezichtigen van de Heilige Non, wiens olie uit 

haar stoffelijk overschot al kort na haar dood in 1658 al enkele wonderen heeft opgeleverd.  

We passeren het klooster van de franciscanessen van Oirschot en gaan langs het Wilhelminakanaal 

op weg naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik. Rond de kapel is een bescheiden 

processiepark. 

Via het landgoed Baest en de langs de Beerze gaan we op weg naar Spoordonk, waar de pastoor na 

de Tweede Wereldoorlog een bedevaart organiseerde ter ere van Bernadette Souribous, het 

herderinnetje dat in 1857 in Lourdes ooggetuige was van achttien Mariaverschijningen. Met de Sint-

Petrusbasiliek in het zicht wandelen we terug naar Oirschot. 

1. Sla op de Markt LA en loop naar de vooringang van de kerk. 

De Sint-Petrusbasiliek werd in 1268 gebouwd ter vervanging van de (nu protestantse) Mariakerk op het 

Vrijthof. Deze nieuwe kapittelkerk brandde in 1462 af, waarna de herbouw duurde tot 1515. In de kerk 

bevindt zich aan de rechterzijde een retabel met het originele beeld van O.L. Vrouw van de Heilige Eik. 

Ga na het bezoek aan de kerk RD, loop langs het gemeentehuis en ga aan het einde RA de Nieuwstraat 

in. Bezoek aan de linkerkant de kapel van het carmelitessenklooster St. Jozef. 

In 1644 stichtte Maria Margaretha van Valckenisse (1605-1658) met toestemming van stadhouder Frederik 

Hendrik een nieuw karmelitessenklooster. Zij verwierf, mede door haar extreme verstervingspraktijken, al 

bij leven een reputatie van heiligheid. Zij werd daarom de “Heilige Non” genoemd. Na haar dood werd haar 

lichaam enkele maanden opgebaard in de kloosterkapel en door vele pelgrims bezocht. Er zouden 

wonderen plaatshebben gevonden na behandeling met de olie die uit haar lichaam droop. In 1663 werd de 

kist met haar opgebaarde lichaam op last van de Staten-Generaal verwijderd. Toen de karmelitessen in 

1931 zich opnieuw in Oirschot vestigden werd de devotie voor de Heilige Non 

nieuw leven ingeblazen. In 2013 is een proces van zaligverklaring gestart. 

Op huisnummer 28 is een klein museum gewijd aan de Heilige Non (te 

bezoeken op afspraak). 

Ga na dit bezoek RA (dus terug) en ga dan RA het Kapelpad in. Loop op het 

einde RD voor een bezoek de begraafplaats. 

Op het kerkhof bevindt zich een eind 19e eeuws baarhuis met daarop een 

Calvariegroep. 

Ga na dit bezoek terug naar het Kapelpad en sla RA de Kloosterstraat in. 

Sla aan het einde van deze straat, nabij de brouwerij RA de Koestraat. 

Aan de rechterkant van deze straat ligt het voormalige klooster van de 

zusters franciscanessen van Oirschot. 

Ga tegenover het gebouw De Oirsprong LA een parkje in en volg een betonpad richting. Sla aan het eind 

LA en volg het betonpad dat overgaat in een rood asfaltfietspad. 

 

2. Steek vóór de brug de weg over en ga direct LA onder de brug door. Ga RD op de kruising en volg de weg 

langs het kanaal. De weg wordt later onverhard. Sla bij het paaltje met het groene vlak en gele driehoek 

RA richting de waterplas Het Lisje. Sla direct LA en volg het graspad langs de waterkant. Neem daarna de 

bocht naar rechts en volg het bospad. Hou op een kruising van graspaden links aan en ga direct RA bij 

het bord “Den Overloop”. Ga daarna aan het einde door het klaphek en dan direct LA door een klaphek 

en volg het graspad langs Den Overloop. Ga aan het einde RA richting de kruising van asfaltwegen. Ga op 
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deze kruising RA, Groenewoud. Ga na de gelijknamige boerderij LA en volg het fietspad richting de 

Heilige Eik. Sla in het bos direct RA en volg daar het pad langs de kruiswegstaties (deze begint bij nr. VII). 

Steek de asfaltweg over en vervolg het pad. Ga direct LA en vervolg het bospad langs de kruiswegstaties 

(deze begint bij XII). Hou op de driesprong rechts aan en ga daarna LA over de houten brug. Passeer na 

de tweede houten brug het kapelletje van St. Antonius en vervolg de route. Na het passeren van de brug 

over de Beerze ligt links vooruit de kapel van de Heilige Eik. 

Volgens de legende, die rond 1610 werd opgetekend, hadden twee herders twee eeuwen eerder in de 

Beerze een Mariabeeldje gevonden. Zij plaatsten het in een eik en vielen daarop direct neer in aanbidding. 

Inwoners van Middelbeers namen het beeld mee naar de kerk in hun dorp, maar de volgende ochtend was 

het beeld weer teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke vindplaats. Op de plek werd rond 1406 een kapel 

gebouwd. In 1649 werd deze kapel op last van de Staten-Generaal gesloopt. Met de bouw van de huidige 

kapel werd begonnen in 1854; in 1906 werd de kapel verder uitgebreid. In het bos rond de kapel is een 

processiepark te vinden met een kruisweg, een klein kapelletje ter ere van St. Antonius van Padua en een 

piëta (afbeelding van Maria met een stervende Christus). 

 

3. Ga na het bezoek aan de kapel terug over de houten brug over de Beerze. Sla vervolgens na de derde 

brug – bij de picknickbank – LA en volg routenummer 35. Het pad volgt de Kleine Beerze. Ga na het einde 

van het bospad LA over de houten hangbrug over de Beerze. Ga na de brug door het draaihek en volg de 

rechterzijde van het weiland. Ga na het weiland RD en hou het weiland aan de linkerhand. Ga daarna RD 

het bos in en sla aan het einde RA bij wandelknooppunt (WKP) 18. Blijf de brede zandweg volgen, die 

later overgaat in een asfaltweg. Ga over de snelweg. Ga aan het einde van de weg RA en volg het 

fietspad langs de weg. Sla tegenover huisnummer 133 RA (WKP 52) en ga het brede onverharde pad op. 

Sla linksaf bij hekwerk en loop over de grasdijk en ga daarna mee met de bocht naar rechts. Loop daarna 

langs de rivier en sla LA over de houten brug. Ga na de brug LA en volg het graspad langs de Beerze. Ga 

na het stalen hek naar beneden en volg de klinkerweg met de bocht mee naar rechts. Ga tegenover 

huisnummer 115 LA omhoog om de weg over te steken. Ga aan de overzijde linksaf richting de 

Spoordonkse Watermolen. 

 

4. Ga vanaf de watermolen LA terug naar de oversteek. Steek de weg over en ga aan de overzijde LA over 

de parallelweg. Ga dan RD langs het fietspad. Sla RA de Bernadettestraat in richting de kerk. 

In 1935-1936 werd in Spoordonk een nieuwe parochiekerk gebouwd, gewijd aan de heilige Bernadette 

Souribous (1844-1879), die in 1857 in Lourdes ooggetuige was van achttien Mariaverschijningen. Boven de 

ingang van de kerk prijkt een groot beeld van haar. In de kerk bevinden zich glas-in-loodramen met 

voorstellingen uit haar leven. In 1948 nam de pastoor het initiatief om van Spoordonk een bedevaartplaats 

te maken. Aan het einde van de jaren vijftig liep de belangstelling terug. In 1958 werd voor de laatste keer 

rond 16 april, de feestdag van Bernadette, een bedevaartsweek georganiseerd. Bernadette werd in 

Spoordonk aangeroepen tegen TBC en astma, ziektes waaraan Bernadette tijdens haar korte leven leed. 

Loop langs de voorzijde van de kerk, hou rechts aan en neem het pad rechts van de pastorie. Ga aan het 

einde van het pad LA en volg de klinkerweg. Neem de eerste weg LA, de Sweers de Landasstraat. Ga 

daarna de eerste weg RA, de Van Leefdaelstraat. Ga aan het einde van de weg RD over het fietspad langs 

huisnummer 28. Volg de bocht naar links. Ga daarna RD over de weg door nieuwbouwwijk (Pastoor van 

Gestelstraat). Ga aan het eind RA en volg de bocht naar links (Meester de Weertstraat). Ga aan het eind 

RA (Lubberstraat) en sla vervolgens de eerste weg LA, Mousten. Sla aan het eind RA, Lieveld, bij WKP 38. 

Hou op de Y-splitsing rechts aan en vervolg de weg. Hou op de driesprong rechts aan en volg nu de 

Boterwijksestraat (WKP 39). Neem LA het fietspad, Theo van de Loopad. Ga aan het einde van dit pad, 

bij het wegkruis RA (Leeuwerikstraat). Sla aan het eind LA en ga direct RA. Loop langs de oude muur. Ga 

daarna RA, de Gasthuisstraat in. Sla tegenover huisnummer 85 RA het fietspad in. Ga aan het einde van 

dit pad LA en direct RA (WKP 45) een klinkerweg in. Ga vóór de kerk RA richting de ingang van de kerk. 

EINDE VAN DE WANDELING 


