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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u een prachtig stuk langs de kronkelende Astense 
Aa door mooie natuur.  Dan volg een mooie boswandeling door de Liesselse Bossen en Galgenberg.  Het 
laatste stuk loopt weer even langs de Aa en via verrassende paadjes loopt u terug naar Ommel.  Neem zelf 
proviand mee, er staan genoeg zitbanken onderweg.  De route gaat voor een groot gedeelte over 
onverharde paden. Tijdens of na nat weer kan het langs de Aa drassig zijn, doe dan waterdichte schoenen 
of laarzen aan.  Aan het eind is een fijn terras. U kunt de route inkorten tot 6,8 km wat ook een leuke 
wandeling is. Aan het einde van de wandeling moet u zeker even de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk en 
het Processiepark bezoeken.  (Op woensdag, zaterdag en zondag kan er motorcross zijn, doe de route bij 
voorkeur niet op zo een dag). 
 

Startadres: Café Zaal Eijsbouts, Kluisstraat 1, Ommel.  U kunt gratis parkeren tegenover het café op de grote 
parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,28 km  2.45 uur  17 m  24 m 
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588. OMMEL 12,3  km – 6,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R. Aan de kruising gaat u RD (Jan van 
Havenstraat) met rechts de kerk. Negeer zijweg 
links. Aan de 3-sprong gaat u RD/L 
(Kennisstraat).  Ga voorbij huisnr. 6 RD.  Ga links 
bij boom RD over het smalle paadje door een 
greppel en loop dan naar de doorgaande weg. Let 
op! Steek nu heel voorzichtig de drukke 
doorgaande weg (N279) over. Ga dan R en na 25 
m gaat u L via greppel over het bospaadje.  Volg 
het paadje langs de volgende doorgaande weg en 
dan buigt het paadje rechts het bos in. Even 
verder loopt het paadje langs de rechts gelegen 
akker. Negeer bospad rechts.  
 

2.  Let op! U steekt weer een drukke dorgaande 
weg (Deurneseweg) RD over. U passeert een 
dassenrooster en loop RD. Aan de asfaltweg gaat 
u L (Berken).  Na 300 m gaat u achter de zitbank 
langs R over de veldweg. (U kunt ook over het 
fietspad lopen).  Na 250 m steekt u via brug de 
Astense Aa over en ga dan meteen R (25) over 
het graspad met rechts de beek.  U passeert een 
kleine stuw met stroomversnelling en loop rechts 
van de afrastering langs de beek naar een iets 
verder gelegen verbreding in het beekje. Negeer  
houten brug rechts en volg het bospaadje verder 
langs de Aa.   
 

3. Bij de volgende houten brug en 
wandelknooppunt (wkp) 25 gaat u RD (59/rood) 
en volg het bospad verder langs de meanderende 
Aa. Een eind verder passeert u het 
oorlogsmonument Lancaster ND 873.  
 

(In de nacht van 26/27 april 1944 vertrok Lancaster 
ND 873 van het 12e squadron van RAF-basis 
Wickenby voor een bombardementsvlucht op Essen 
in het Ruhrgebied. Aan deze aanval namen bijna 500 
vliegtuigen deel, waaronder 342 Lancasters. Op de 
terugweg werd het toestel neergeschoten door een 
Duitse Messerschmitt en stortte brandend neer in de 
Astense Aa. Hierbij kwamen alle zeven 
bemanningsleden om het leven. Ze liggen begraven 
op de Britse begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen). 
 

Weer een eind verder passeert u weer een houten 
brug en loop RD. Blijf nu geruime tijd het pad RD 
volgen. Na circa 800 m gaat u aan de ruime 
splitsing bij rood paaltje (Het kan hier drassig zijn) 
gaat u RD over de bosweg.  
 

(Degene die 6.8 km loopt, gaat hier R (rood) en volg 
de route met de rode paaltjes. Na 100 m steekt u via 
betonnen brug de Aa over en blijf het pad RD volgen. 
U passeert een aantal hekjes. Aan de T-splitsing gaat 
u R door mooie bomenlaan. Neem nu eerste bospad 
L (dit is circa 25 m voor zitbank). Aan de 3 sprong 
gaat u L. Ga nu verder bij **** in  punt 6). 

Voorbij afsluitboom volgt u het graspad langs de 
(hier rechte) Asselte AA. Aan het eind van het 
links gelegen bos buigt het pad naar links (geel) 
met links de bosrand.  
 

(Halverwege dit pad passeert u links een mooi ven 
met zitbank (4,8 km).   
 

Steek bij zitbank de asfaltweg over en loop RD 
(Haverdonkse Dreef) over de doodlopende weg.   
Voorbij het laatste huis loopt u het bos in en ga 
dan na 30 m L (geel) over het bospad.  Het pad 
buigt rechts langs een weiland. Aan de  3-sprong 
gaat u RD (geel) over het bospad.   
 

4. Na 50 m gaat u L (geel) over het bospaadje.  
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de ruime 5-
sprong, zitbank en wkp 29 gaat u RD over de 
zandweg. Negeer zijpaden. Vlak vóór stalen 
afsluitboom gaat u R (geel) over het bospaadje. 
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (geel) over de 
zandweg.  Neem nu het eerste brede pad R en ga 
dan meteen L (geel/rood) over het smalle 
bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u L en meteen 
daarna gaat u R (geel/rood). Aan de zandweg en 
verhard fietspad gaat u bij wkp 31 L.  Aan de 3-
sprong gaat u RD en na 5 m gaat u R (geel/rood) 
over het bospaadje.   
 

5. Aan de ruime 5-sprong bij infobord en 
picknickbank, een mooie pauzeplek na 7 km,  
gaat u L langs het infobord over de brede 
zandweg.  Aan de ruime kruising gaat u RD 
(geel/rood).   Bij wkp 27 gaat u RD (26).  Na 40 m 
gaat u aan de kruising bij afsluitboom R (geel) 
over het bospad.  Negeer zijpaden en volg zeer 
geruime tijd het zandpad RD (geel). Aan de 
kruising bij twee afsluitbomen gaat u RD (geel).   
Negeer weer alle zijpaden en loop RD (geel). 
Voorbij afsluitboom gaat u aan de kruising met 
fietspad en wkp 26 L (23) langs/over het fietspad.  
Bij wkp 23 gaat u L (24) over het fietspad.   
 

6. Aan de kruising met de voorrangsweg bij de 
buurtschap Baarschot gaat u  RD over het 
fietspad, dat na 200 m naar links buigt. Volg nu 
geruime tijd het fietspad RD. Na 1 km gaat u bij  
de brug over de Aa en bij wkp 24 L (25) over het 
graspad met rechts de beek.  (Hier heeft u aan het 
begin van de wandeling gelopen maar het is geen 
straf om hier nog eens te lopen).  U passeert weer 
de kleine stuw en de verbreding van de Aa. 40 
meter verder steekt u R de houten brug over en 
ga dan meteen L over het bospaadje.  (Er ligt hier 
soms kreupelhout maar het pad buigt iets naar links). 
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij rood paaltje 
R over de drassige bosweg.  **** Na afsluitboom 
neemt u de 4-sprong de tweede weg R (dus 
asfaltweg).   
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Na bijna 100 m gaat u aan de T-splitsing voor 
huis (nr. 2) L.   
 

7. Tegenover huisnr. 11 gaat u R over het bospad.  
Het pad buigt naar rechts en dan loopt u langs de 
doorgaande weg. Aan de T-splitsing gaat u L over 
het dassenrooster naar de voorrangsweg.  Kijk 
weer zeer goed uit en steek voorzichtig de weg 
over en volg RD het bospad. Negeer  zijpad links. 
Het pad loopt even langs een akker en buigt dan 
rechts het bos in. Het pad buigt links langs de 
doorgaande weg en via  greppel komt u bij de 
volgende doorgaande weg.  Kijk weer zeer goed 
uit en steek schuin rechts deze weg over.  Ga 
door de greppel in het struikgewas en volg de 
onverharde weg, die valk daarna in Ommel een 
verharde weg (Kennisstraat) wordt. Negeer 
zijwegen en loop RD (Jan van Hagenstraat). U 
komt weer bij de Onze Lieve Vrouw 
Presentatiekerk (1962) en het café, de sponsor 

van de wandeling,  waar u nog iets kunt eten of 
drinken.  
 

(De vorige kerk (1843) werd aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog door terugtrekkende Duitse 
troepen verwoest. Na de oorlog werd tot de bouw van 
deze kerk in 1962 gebruik gemaakt van een 
noodkerk. U moet zeker een bezoekje brengen aan 
de huidige kerk waar Maria wordt vereerd. Bij de kerk 
bevindt zich het Processiepark, dat tussen 1915 en 
1920 is aangelegd in opdracht van pastoor Van de 
Pas. In een cirkel rondom de Calvarieberg staan zes 
bedevaartkapellen uit circa 1925. De voorstellingen in 
de nissen van de kapelletjes vormen tezamen het 
zogenaamde Mirakel van Ommel waarin de 
geschiedenis van het beeldje van Maria troosteres in 
elke nood wordt verhaald). 
.  

 

 

 

Het Mirakel van Ommel  
 

Ommel is door de eeuwen heen altijd een zeer bekende Maria bedevaartplaats geweest en is dat nog altijd. Ieder 
jaar bezoeken alleen al in de meimaand circa 40.000 mensen het beeldje van Onze Lieve Vrouw met Kind in de 
kerk. Rond het jaar 1400, zo vertelt de legende, werd op een weidepaal tussen Asten en Ommel een klein beeldje 
gevonden van Onze Lieve Vrouw met Kind. De vinder bracht het beeldje naar de pastoor van Asten. Deze zette 
het beeldje in de kerk. Maar het beeldje wilde helemaal niet in Asten zijn en verliet de kerk toen deze gesloten was. 
Het beeldje werd  teruggevonden op de weidepaal tussen Asten en Ommel, waar het de eerste keer ook al was 
gevonden. Het beeldje werd weer teruggebracht naar de kerk van Asten maar verdween opnieuw. Weer bleek het 
te zijn terug gewandeld naar de weidepaal tussen Asten en Ommel. Dit herhaalde zich enkele keren, zo luidt de 
legende. Op haar tocht zou het beeldje telkens gerust hebben onder een lindeboom. Op deze plek net in de 
bebouwde kom van Asten (Ommelseweg/Keskesweg), staat op een kleine verhoging nog steeds de 
“Keskesboom”. Een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Ommel is tegen de stam aangebracht. (Keske = kastje).  
In een kastje werd namelijk het beeldje voorlopig op de weidepaal geplaatst zodat het niet meer naar de kerk van 
Asten terug hoefde. 

 

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.  Het oversteken van verkeerswegen geschiedt geheel op eigen risico. 

 

 

 


