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Tussen Weert en Swartbroek ligt op een prachtige landelijke locatie Hoeve Lieshout. Tijdens deze 
gemakkelijke wandeling wandelt u eerst een prachtig stuk langs de Leukerbeek door natuurgebied 
Kootspeel en dan volgt u even het fietspad langs een bos met bijzondere dieren. Via een veldweg wandelt 
u naar het bos waar u enige tijd doorheen kronkelt en dan wandelt u over mooie graspaden langs de 
Leukerbeek terug naar de Hoeve Lieshout. U kunt deze route prima combineren met wandeling 1370 tot 
een afstand van 9,2 km. 
 
 

 
 
Startadres: Hoeve Lieshout, Breijbaan 30, Weert. Tel: 06-12608265.  Geopend: Dagelijks van 10.00 tot 18.00 
uur.  Parkeer links van de zaak op de parkeerplaats in de wei. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,75 km  1.20 uur  8 m  8 m 

 

 

http://www.hoevelieshout.nl/
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1369. SWARTBROEK – Weert 5,7 km 
 
1. Met uw rug naar het terras gaat u L over de 
asfaltweg.  Na 250 m steekt u de Leukerbeek, 
waar hier twee takken van samen komen,  en dan 
gaat u meteen schuin R over het graspad met 
rechts de beek. (U loopt hier door het natuurgebied 
Kootspeel). Volg nu geruime tijd het graspad 
langs de beek. Na 700 m gaat u aan de 3-sprong  
RD verder langs de beek.  400 m verder gaat u 
aan de doorgaande weg (Roermondseweg) R 
over het fietspad.  
 

(Degene die de route combineert met wandeling 
1370 gaat hier L over het fietspad. Ga dan verder bij 
punt 2 in wandeling 1370).   
 
2. Na 300 m aan de rotonde met wegwijzer steekt 
u via het fietspad RD de weg over en gaat u R 
over het fietspad. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong 
met de Schietbosweg RD (Ittervoorterweg) met 
links een bos met bijzondere dieren. **** Volg 
geruime tijd het fietspad. Na 800 m gaat u  aan de 
4-sprong, met links een doodlopende weg, R 
(Wolfsvenweg) langs huisnr. 2. Aan de T-splitsing 
gaat u L (Breijbaan). Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong bij ruiterknooppunt 108 R (105) over de 
asfaltweg, die meteen een veldweg wordt met 
rechts een asfalt- fietspad.  Negeer zijpaden. Na 
ruim 300 m steekt u de Leukerbeek over. 200 m  
verder aan de  4-sprong, waar veldweg naar links 
buigt, gaat u RD het over het smalle bospad.   
 
3. Aan de T-splitsing gaat u L over het asfalt -
fietspad dat een eind verder een haakse bocht 
naar rechts maakt. Aan de smalle klinkerweg, 
einde asfaltpad, gaat u L. Na 25 m gaat u bij 
liggende boomstam R over het bospad, dat na 
bijna 200 m haaks naar links buigt. Aan de 3-
sprong bij betonnen paal gaat u L over het 
bospad.  Aan de volgende 3-sprong gaat u R. Bij 
de bosrand gaat u aan de T-splitsing R over de 
veldweg. Aan de 3-sprong met bospad gaat u RD. 
Meteen daarna  gaat u op de hoek L over het 

paadje met rechts een bosstrook en links de 
afrastering van grote akker waarop lelies worden 
gekweekt (2020).  
 
4. Na 150 gaat u aan de T-splitsing L over het 
begroeide graspad met links de grote akker en 
rechts de met riet begroeide Leukerbeek.  
 

(De lage afrastering, die om de akker heen staat, is 
om de wilde zwijnen te weren).   
 

Na 200 m gaat u aan de 3-sprong R. Meteen 
daarna met links een doodlopende tak van de 
Leukerbeek gaat u RD over het brede graspad 
met rechts de Leukerbeek. Het pad buigt rechts 
de beek over. 
 

(Hier rechts bij het water is al enkele jaren een 
knobbelzwanennest, waar in het broedseizoen 
tussen maart en mei vijf weken na het leggen van de 
eieren circa vijf jongen worden geboren. Deze jongen 
blijven tot het volgende broedseizoen bij pa en ma 
zwaan en  moeten dan vertrekken. Zijn de zwanen 
nog klein, dan kunnen pa en ma  zwaan agressief 
worden als u tekort bij komt. Mogelijk ziet u hier het 
nieuwe zwanengezin rond zwemmen). 
 

Meteen daarna bij grote wilduitkijkhut gaat u L 
over het graspad met rechts afrastering akker en 
links de met riet omzoomde Leukerbeek. Na 400 
m gaat u aan de smalle asfaltweg R. Na bijna 250 
m, vlak voorbij de al jaren leegstaande grote 
melkveekoeienstal komt u weer bij Hoeve 
Lieshout, de sponsor van deze wandeling, waar u 
op het grote terras of binnen in de knus 
ingerichte zaak nog lekker kunt nagenieten. De 
vriendelijke uitbater Hans verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt. In de zaak liggen nog 
meer gratis wandelroutes. De vlaaien o.a. de 
heerlijke Victoriavlaai en Leudalvlaai met koffie 
voor  € 3,75 zijn aanraders! Na deze inspanning 
zal een donkere Leffe ook goed smaken! 

 
Auteur: Jos Wlazlo   

 

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


