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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, wandelt u eerst langs de kerk en de prachtige 
windmolen De Volksvriend en dan gaat de route over veldwegen en langs bosranden. Na een leuk stuk 
langs de beek Soeloop struint u zeer geruime tijd over graspaden langs de Astelse Aa en dan passeert u bij 
de bosrand twee zitbanken. Via o.a. leuke bospaadjes loopt u terug naar de brasserie met fijn terras. Na  
regenval kan het gras langs de beken nat zijn, draag dan hoge wandelschoenen.  
 

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.   



 

 
 

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 

8,46 km  1.50 uur  1 m  1 m 
 

 
 

1537. LIESSEL 8,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L en negeer meteen klinkerweg links. Aan 
de kruising gaat u RD (Hoofdstraat). Negeer 
zijwegen.   
 

(Na ruim 150 m passeert u rechts de 
rijksmonumentale St. Willibrorduskerk (1901) met de 
73 m hoge toren).    
 

Na 600 m aan de 3-sprong, met rechts de 
rijksmonumentale prachtige Liesselse 
korenmolen/de Volksvriend (1903) gaat u L 
(Eikenlaan).  Meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u R (Trambaan), langs huisnr. 5. Na bijna 200 m 
aan het einde van de bebouwde kom, gaat u 
voorbij huisnr. 25 L over het smalle graspaadje 
en volg RD het pad langs een bomenrij.  Aan de 
T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Na 50 m 
gaat u aan de 3-sprong L (Straatsebaan), door de 
bomenlaan.  Na 100 m gaat u tegenover huisnr. 3 
R (pijl/Poldersdreef), over het brede graspad, dat 
100 m verder naar links buigt en langs een 
greppel loopt. Negeer bospad rechts en loop 
verder RD langs de greppel.  
 

2. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 65 R (62/Slootweg) over 
de grindweg.  Aan de 4-sprong, bij ijzeren hek 
gaat u L over de veldweg, langs de bosrand en 
greppel.  Steek de asfaltweg over en loop RD (pijl) 
over de bosweg.  Negeer bospad links. Aan de  
4-sprong, voor doodlopende weg, gaat u R over 
de grindweg. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) 
over het brede tegel- fietspad met rechts de 
doorgaande weg (Neerkantseweg). Let op! Bijna 
100 m verder, vlak voor de beek Soeloop, steekt u 
R de doorgaande weg over en loopt u RD (pijl) 
over het graspad met links de beek. Na bijna 
700 m negeert u brug en klaphek links en volg 
dan geruime tijd het mooie struinpad langs de 
Astelse Aa. Negeer zijpaadjes.   
 

3. Na 750 m steekt u bij brug en wkp 62 de 
asfaltweg over en struint u  RD (63) verder over 
het hobbelige graspad langs de beek. Let op ! Na 
1 km, circa 50 m vóór de volgende brug en links 
woningen in de buurtschap Leensel, steekt u 

schuin R het weiland over richting huis en bij dit 
huis gaat u R (Leenselweg) over de asfaltweg.  Na 
20 m gaat u L (pijl/Anstense Dreef) over de 
grindweg, die na 300 m naar rechts (pijl) buigt 
met rechts de bosrand en volg dan RD het pad 
met links het voetbalveld. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (pijl) langs het fietspad.  
 

4.   Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
fietspad dat naar links buigt.  Vlak daarna, waar 
het fietspad naar rechts buigt, loopt u RD over de 
zandweg. Negeer zijpaden. Voorbij twee 
zitbanken negeert u inrit links en 20 m verder 
gaat u R (groene pijl) over het bospaadje (let op 
fietsers). Aan de T-splitsing gaat u L over de 
bosweg en na 10 m gaat u aan de 3-sprong bij 
ruiterpaaltje R. Aan de 4-sprong bij 
markeringspaaltje gaat u R over het licht 
stijgende bospaadje. Aan de Y-splitsing gaat u L 
(pijl). Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L (pijl) 
over de bosweg.   
 

5. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl) over het 
smalle paadje door het bos met dunne boompjes. 
Let op! Na 30 m, waar voor u de dikkere bomen 
beginnen, gaat u haaks L. (Na bladerenval is het 
pad soms lastig te zien. Even verder staat de gele 
pijl). Aan de T-splitsing gaat u L over de zandweg.  
Aan de ruime 5-sprong, bij wkp 60, gaat u  
RD (61).  Aan de T-splitsing, voor  akker, gaat u R 
en ga dan meteen L (pijl) via klaphek over het pad 
langs de akker. Het pad maakt twee haakse 
bochten en dan loopt u langs een greppel richting 
kerktoren.  
 

6. Steek L het houten bruggetje over en ga L over 
het pad richting het dorp.  Voorbij klaphek volgt u 
RD de klinkerweg.  Aan de 3-sprong bij de eerste 
huizen gaat u RD (pijl) en u loopt het dorp in.  Aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u RD (Oude Molen) 
over het tegelpad langs de zitbank. Negeer 
zijwegen. Na 300 m gaat u voorbij de supermarkt  
aan de kruising  L (Hoofdstraat) naar Brasserie de 
Hoofdzaak, de sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten 
of drinken.  

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

