
 

Een korte wandeling langs het riviertje de Aa, dat bij Asten aan de noordkant van 

de Brabantse Peel stroomt.  
 

De Astense Aa is in het verleden voor het grootste deel gekanaliseerd. Het 
Waterschap Maas en Aa voert momenteel een project uit, waarbij het 
meanderende karakter van de beek wordt hersteld en een natuurlijke, 

ecologische verbindingszone ontstaat. Meer informatie over dit project is te 
vinden op de website  van het waterschap Maas en Aa. 

 
Deze wandeling voert langs het deel van de Beek dat nu al een natuurlijke loop 

heeft. De wandeling is voor het grootste gedeelte gemarkeerd met rode paaltjes. 
De gemarkeerde wandeling loopt overigens met de wijzers van de klok mee, 
terwijl de hier beschreven wandeling juist andersom loopt. Op die manier wordt 

het mooiste stuk van de route (langs de Aa) bewaard voor de tweede helft van 
de wandeling. 

 
Vanaf het startpunt loop je over de geasfalteerde weg in zuidoostelijke richting 
over een afstand van 450 meter. Als je de boerderij voorbij bent sla je links af 

het bos in over de onverharde weg. Na 300 meter volg je het pad dat rechtsaf 
slaat. Opnieuw na 300 meter ga je links af en 50 meter naar rechts. Je blijft het 

pad nu volgen over een afstand van 650 meter, waarna het naar links af buigt. 
Na 140 meter hou je rechts aan en loopt door tot je bij de autosnelweg A67 
(Venlo-Eindhoven) uitkomt. Op dit stukje loop je ook voor de eerste keer over 

een bruggetje de Aa over. Je bent nu aangekomen op het punt waar de Aa zijn 
vrije, meanderende loop begint. 

 
Je keert hier om en loopt voor een deel weer terug over het pad waarlangs je 
gekomen bent. Op de Y-splitsing (na 150 meter) hou je nu echter rechts aan. Je 

blijft het pad volgen, waarbij je op een aantal punten vlak langs de Aa loopt. Na 
ongeveer een kilometer kom je bij een vliegtuigmonument. 

 
Het monument is ter nagedachtenis aan de zeven bemanningsleden van een 
Lancaster-bommenwerper, die hier op 7 april 1944 is neergestort. 

 
Vanaf deze plaats volgt het wandelpad de loop van de beek. Na ruim 300 meter 

kom je uit bij een houten brug, die je oversteekt. Meteen erna sla je rechtsaf. 



Volg het pad over een afstand van 500 meter. Sla dan rechts af zodat je bij het 

startpunt uitkomt. 
 

 


