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                   Liessel, augustus ’15 
 

ROUTE BOGENTOCHT. 
 
Het Sint-Hubertusgilde heeft een fietstocht uitgezet, waarin 28 bogen zijn opgenomen. 
Er wordt een zo goed mogelijk beeld gegeven waar de bogen staan, maar er kunnen 
altijd wel kleine veranderingen zijn. 
Let op bij het vervolgen van de route, nadat U de boog bekeken hebt. 
De lengte van de fietstocht bedraagt ongeveer 22 km. 
Wij wensen U veel fietsgenot toe. 
 
Start bij het Gildehuis, De Marma Bar, richting Deurne. 
1

e
 weg links Oude Molen. 
o 

1de
 weg links Gasterij en de Hovenier “boognr. 1” 

Fiets terug naar de Oude Molen.  
Dan linksaf richting het voetbalveld. 
1

ste
  Weg Rechtsaf richting het tennisveld. 
o Eerste straat Links de Overloop inrijden boognr: 2 

Onder boog doorrijden en weg volgen tot aan t-splitsing dan linksaf. 
o In de bocht ziet U,  boognr. 3 (Oude Molen/Molenweg) 

Dan rechtsaf richting het voetbalveld. 
Tegenover het voetbalveld gaat U de 1

e
 weg links.(Hulsbos) 

o De weg blijven volgen tot aan het Gildepad, boognr. 4  
Hierna vervolgt U de weg over het Gildepad  naar de Molenweg dan linksaf dan rechtsaf de 
Mgr. Berkvensstraat op.   

o U ziet nu boognr. 5  Mgr. Berkvensstraat. 
Weg volgen richting Asten. 
1

e
 Verharde weg rechts de Hazeldonkseweg op. 
o U komt nu bij boognr. 6 (Hazeldonk) 

U fietst nu weer terug tot aan de kruising dan rechtsaf Leenselweg op.  

deze weg volgen  rechtdoor onder het viaduct door. 
Na een paar 100 mtr. linksaf de fietspad van de AA-route op. (Let op bij het oversteken) 
Het fietspad blijven volgen tot aan de kruising met de weg. 
Hier gaat U linksaf. Overige verkeer rechtdoor rijden tot in scherpe bocht hierin linksaf 
en deze weg volgen 

o 2
de

 verharde weg links, de Horstenweg, boognr. 7 
U fietst terug rechtsaf , 1

e
 weg rechts over het viaduct van de A67. 

o Einde van de weg linksaf, boognr. 8 (Zand) 
Weg vervolgen. 

o Over de AA 1
e
 weg rechtsaf de St. Servatiusstraat in waar aan de rechterkant, 

o  boognr. 9  staat ( St. Servatiusstraat )   
o Je gaat nu  links de St. Lambertusstraat in aan de rechterkant zie je nu de boognr. 10 
o (St. Lambertusstraat / St. Antoniusstraat) 

Je volgt de weg via de St. Lambertusstraat naar de kruising Zandstraat. 
o Hier ga je rechtsaf de Zandstraat in, boognr. 11 
o Weg volgen, 1

e
 weg rechtsaf St. Hubertusstraat in, boognr. 12 

Weg volgen tot net voor de kruising met de Hoofdstraat. 
o Op de ventweg aan de rechterkant staat, boognr. 13 (Hoofdstraat bij bushalte) 
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Bij de kruising met de Hoofdstraat gaat U linksaf. 
1

e
 weg rechtsaf De Eikenlaan in. 
o Meteen 1

e
 weg rechtsaf de Tramweg in deze volgen tot, boognr. 14 

Tramweg vervolgen, einde weg  linksaf de Kennelweg op 
o hier kom je bij Boognr 15 Kennelweg / Polderdreef. 

Links aanhouden 1
e
 weg links den 1

e
 weg rechts je zit nu op de Rodegraafweg je gaat nu de 

eerste weg rechts de Straatsebaan op. 
o De weg volgen tot tweede weg links (zandweg) de Leijsingweg op, boognr. 16 

U steekt de Eikenlaan over, let op bij het oversteken (onverhard) de Lissenweg in. 
Deze weg is alleen bereikbaar met de fiets of te voet 

o Tot aan T-Splitsing op Moorveld  boognr: 17 
Hierna gaat U rechtsaf richting Snoertsebaan. 
1

e
 weg linksaf.de Snoertsebaan op na een paar honderd meter eindigd het fietspad vervolg de 

Snoertsebaan richting Zeilberg.   Let op met  oversteken, 
Te hoogte van huisnr 22 ga je linksaf de Regenweg  

o Hierkomt U bij Boognr. 18 
Je gaat terug naar de Snoertsebaan richting Zeilberg  LET OP HET VERKEER 
1

e
  weg links de Berktsedijk op 
o Hier komt  U bij Boognr.19 ( Donkweg ) 

Je vervolgt de Berktsedijk en dan de 1
e
 weg links de Bulseweg op 

o Hier komt U bij Boognr. 20 Hoogdonkseweg 
Einde van de weg rechtsaf de Hoogdonkseweg op einde weg linksaf het Loon in 
1

e
 weg linksaf. (Regenweg) 
o Hier komt U bij  Boognr. 210Loon midden & achter 

U fietst verder het Loon in richting Liessel. 
o Hier komt U bij   Boognr. 22 (( hoek Loon / Biesendreef ) 

Daarna fietst U Liessel in  
o Hier komt U bij  Boognr. 23 ( parkeerplaats tegen over The Pepper ) 

Weg volgen waarna U de 1
e
 weg linksaf gaat.(Nieuwstraat) 

o 1
e
 weg rechtsaf, boognr. 24 (Hoogveld / Mortierpad) 

U fietst terug naar de T-splitsing, alwaar U rechtsaf gaat. (Nieuwstraat) 
o 1

e
 weg rechtsaf, boognr. 25(Kesselaar) 

U fietst terug naar de T-splitsing, alwaar U rechtsaf gaat. 1 ste weg rechtsaf (Nieuwstraat) 
o Hier staat, boognr. 26 (Nieuwstraat) 

Deze weg blijven volgen tot U bij de parkeerplaats/zandbak uitkomt van de Hazelaar. 
o Hier staat, boognr. 27 (Hazelaar) 

U blijft de weg volgen tot aan de Eikenlaan waarna U rechtsaf gaat. 
Einde van de weg gaat U rechtsaf. (Hoofdstraat) 

o Hier staat, boognr. 28 (Hoofdstraat, molen) 
Weg volgen over het kermisterrein. 

o Na de kerk ± 50 mtr ziet U, boognr. 29 (Kerkbuurt) 
 
U bent nu gekomen bij het einde van de fietstocht. 
Zoals eerder vermeld, heeft U 28 erebogen gezien voor de nieuwe koning van het  
Sint-Hubertusgilde. 
Erg veel werk is er verricht door de vrijwilligers van de diverse buurtschappen om er een 
traditioneel, uniek en prachtig schouwspel van te maken waarbij de saamhorigheid niet vergeten 
mag worden. 
Wij hopen dat u een fijne fietstocht heeft gehad. 
 
Tevens wil het Sint-Hubertusgilde alvast iedereen bedanken die op enigerlei wijze heeft 
meegewerkt aan het welslagen van ons 4-jaarlijks Koningsschieten. 
 
 
 



 
 


