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Deze gemakkelijke wandeling bestaat uit twee verschillende helften. De eerste helft wandelt u over leuke 
bospaadjes en boswegen door natuurgebied Galgeberg tot aan de buurtschap Baarschot. Via fietspad 
loopt u naar het dal van de Astense Aa.  De terugweg is prachtig. U wandelt nu geruime tijd over 
graspaadjes en leuke bospaadje langs de kronkelende beek. Via een leuk pad loopt u weer Liessel binnen 
en komt u bij de brasserie met mooi terras. Onderweg staan enkele zitbanken om te pauzeren.   
 

Tip: U kunt ook starten in de buurtschap Baarschot en dan fijn pauzeren bij de brasserie. Parkeer dan 
tegenover de Baarschotseweg (navigatie Baarschotseweg 16) in het bos nabij een picknickbank. Ga dan bij wkp 
23 R (24) over het fietspad en ga dan verder bij **** in punt 3).  
 

 
 

Startadres: Brasserie De Hoofdzaak. Hoofdstraat 99, Liessel. Tel:0493-843235. Geopend: donderdag t/m 
maandag vanaf 12.00 uur.    Bij de brasserie is een ruime parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,76 km  2.40 uur  15 m  15 m 
 

 
 

1114. LIESSEL  11,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
steekt u de weg over en gaat u R.  Negeer zijweg 
links (Vossenweg).  Aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer gaat u RD (Loon) over het rechts van 
de weg gelegen fietspad. Na 150 m gaat u 
tegenover huisnr. 26 L (Hazenweg) over de 
asfaltweg, die na 200 m voorbij huisnr. 8 een 
veldweg wordt.  Na 600 m  gaat u aan de 3-sprong 
bij de bosrand RD (pijl) over de bosweg.  Negeer 
zijpaden. Na ruim 100 m gaat aan de volgende  3-
sprong RD over het bospad.  (U verlaat hier de 
route van de gele pijl). 50 m verder gaat u aan de 5-
sprong voorbij paaltje (15) R over het bospaadje.  
Na 200 m gaat u aan de T-splitsing L over de 
bosweg.  Aan de kruising bij zitbank, zandweg en 
fietspad gaat u RD.  Na circa 50 m gaat u aan de 
volgende kruising R over de bosweg.  Negeer 
zijpaadjes. Na 200 m aan de 4-sprong bij 
markeringspaal gaat u schuin R (geel/wit kruis) 
over de bosweg.  (Dus niet scherp rechts!) 
 

2. Na 100 m gaat u aan de kruising L (ruiterroute) 
over het pad. Bijna 150 m verder gaat u aan de 
kruising R.  (U verlaat hier de ruiterroute). Negeer 
zijpaden links.  Na 200 m gaat u aan de ongelijke 
4-sprong bij gele pijl R. Meteen daarna gaat u L 
(pijl) over het bospaadje. Aan de T-splitsing gaat 
u L (pijl) en ga dan meteen aan de Y-splitsing R 
(pijl). Aan de T-splitsing bij fietspad en 
wandelknooppunt (wkp) 31 gaat u L (27) over de 
bosweg.  Na circa 25 m gaat u R (pijl 27) over het 
bospaadje. Aan de ruime 5-sprong bij 
picknickbank gaat u L langs het infobord over de 
brede zandweg.  Na ruim 50 m gaat u aan de 3-
sprong bij ijzeren hek RD.  Aan de 3-sprong bij 
wkp 27 gaat u R (28) over het bospaadje. Aan de 

T-splitsing gaat u L over het bospaadje. (U verlaat 
hier de gele pijl).   
3. Na ruim 100 m gaat u aan de kruising R 
(ruiterroute) over de bosweg.  Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD (pijl). Loop nu bij alle 
kruisingen RD (pijl/ruiterroute (rr)). Aan de 
kruising bij zandweg, twee afsluitbomen en 
ruiterknooppunt 75 gaat u RD (rr 71) over het 
bospad. Bij de volgende kruising gaat u RD 
(pijl/rr). Bij weer een kruising gaat u RD (pijl).  
Negeer voor afsluitboom bospaadje links. Vlak 
daarna gaat u aan de kruising bij wkp 26 L (23) 
over de zandweg naast het fietspad.  Aan de 3-
sprong bij wkp 23 gaat u L (24) over het fietspad.  
****Steek aan de rand van de buurtschap 
Baarsberg de doorgaande weg (Molenhuisweg) 
en loop  RD (pijl) over het fietspad dat enkel 
bochten maakt.   
 

4. Na bijna 1 km gaat u vlak vóór de brug bij 
infobord en wkp 24 L (25) over het graspad  dat u 
geruime tijd RD volgt met rechts de Astense Aa.  
U passeert een stuwbruggetje en een eind verder 
passeert u een verbreding van de beek met 
stroomversnelling.  Aan de 3-sprong bij houten 
brug over de beek gaat u RD over het bospad.  
Aan de kruising bij volgende houten brug en 
zitbank (mooie pauzeplek na 7,8 km) gaat u bij wkp 
25 RD (59) via de houten doorgang over het 
bospad. (U blijft dus links van de beek).  Volg het 
leuke kronkelpaadje langs de beek. Na 300 m  
passeert u een oorlogsmonument.  
 

(In de nacht van  26/27 april 1944 keerde de  
Engelse bommenwerper Lancaster ND terug van een  
bombardementsvlucht op de Duitse stad Essen in het 
Ruhrgebied.  

https://dehoofdzaakliessel.nl/
tel:0493-843235


Aan deze aanval namen bijna 500 vliegtuigen deel, 
waaronder 342 Lancasters. Op de terugweg werd het 
toestel neergeschoten door een Duitse 
Messerschmitt en stortte het hier brandend neer.  
Alle zeven bemanningsleden kwamen hierbij om het 
leven en liggen  begraven op de Britse begraafplaats  
Jonkerbos in Nijmegen). 
 

Via houten doorgang volgt u het paadje langs een 
diepe greppel.  (Links ziet u een loods).  Een eind 
verder  passeert u een zitbank en blijf geruime 
tijd het pad volgen.   
 

5. Op ruim grasveld (soms drassig) gaat u L (pijl) 
verder over het pad langs de beek.  Voorbij 
afsluitboom gaat u L (pijl) over het graspad met 
rechts de beek en de autoweg (A67 
Venlo/Eindhoven). Na ruim 250 m gaat u  op de 
hoek van het bos L (pijl) over de bosweg met 
links de bosrand.   
 

(Een eind verder passeert u links bij zitbank een mooi 
vennetje).   
 

Steek na 500 m de doorgaande weg 
(Hazeldonkseweg) over en loop RD (pijl) over de 
doodlopende weg langs een groot huis (Schrik 
niet voor de soms blaffende hond).  Aan de 3-
sprong bij wkp 59 gaat u RD (60).  Circa 10 m 
verder gaat u L (pijl) over het bospaadje. U steekt 
de bosweg over en 10 m verder gaat u aan de T-

splitsing R (pijl).  Na 25 m gaat u aan de volgende 
T-splitsing L (pijl) over de bosweg. Negeer 
tweemaal bospaadje links en u passeert twee 
zitbanken. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
(pijl) over het hoofdpad.   
 

6.   Na 30 m gaat u aan de 3-sprong L en u verlaat 
het hoofdpad. Meteen daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R over de bosweg.  Na 50 m gaat u aan de 
kruising bij paaltje RD. 20 m verder negeert u 
zijpaadje links. Na 30 m gaat u R (pijl) over het 
paadje door een gekapt bos (2018). Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl). Aan de T- 
splitsing gaat u L (pijl) over de bosweg. Aan de 
ruime 5-sprong bij fietspad, schuilhut en wkp 60 
gaat u RD (61) over de zandweg.  Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong R (pijl) en via klaphek volgt u het 
pad RD (pijl). Het pad maakt voor akker 2 haakse 
bochten en dan loopt u langs een greppel richting 
dorp. U passeert een bruggetje en ga L verder 
over het pad dat meteen naar rechts buigt 
richting dorp.  Aan de klinkerweg gaat u RD. Aan 
de 3-sprong loopt u RD het dorp in.  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u RD (Oude 
Molen) over het trottoir. Negeer twee zijwegen 
rechts. Aan de kruising steekt u de weg over en 
gaat u L terug naar de brasserie, de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken.  

  
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.   


