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Tijdens deze relaxte maar echte boswandeling wandelt u door de bossen en langs twee mooie vennen naar 
de Vallei van de Ziepbeek.  Na 7 km komt u bij een zitbank met prachtig uitzicht en dan struint u nog enige 
tijd langs de heide. De terugweg loopt u door de bossen naar de paardenranch Zangersheide en langs het 
kanaal Briegden - Neerharen loopt u terug naar het gezellige café dat u zeker moet bezoeken. Neem zelf 
proviand mee. Er staan enkele zitbanken onderweg.  U kunt ook kiezen voor een wandeling van 8,2 km.  Dit 
is een schaduwrijke wandeling voor in de zomer maar zoals u aan de foto’s kunt zien ook heel mooi om in 
de winter te lopen. 
 

Startpunt: Café Mesjeu, Kasteelstraat 48, Lanaken – Neerharen.   
U kunt voor het café in de straat parkeren. Naast de kerk is ook en grote parkeerplaats, navigatie: Kasteelstraat 32. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,69 km  4 uur  37 m  59 m 
 

 
 

1007. LANAKEN (Neerharen) 17,7 km – 8,2 km 
 

1.   Met uw rug naar het café gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing L (Ladderstraat). 
Aan de T-splitsing bij Lourdes kapel gaat u L 
(Ladderstraat).  Aan de kruising gaat u RD.  Steek   
via het zebrapad de voorrangsweg over en loop 
RD (Paalsteenlaan).  Negeer alle zijwegen en  
loop 1 km RD door de eikenlaan. Na 400 m 
passeert u een Maria kapelletje en wordt de weg 
een doodlopende weg. Bij verkeersspiegels gaat 
u RD over de smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong 
bij hostellerie La Butte aux Bois gaat u R 
(Begijnenbos/omgekeerde paarse trapezoïde) 
over de smalle asfaltweg. Aan het eind van het 
terrein van de links gelegen  manege “de Hoge 
Kempen” negeert u zijpad links en loopt u RD 
(paars) over het links gelegen paadje, evenwijdig 
aan de smalle asfaltweg. 
 

(Degene, die 8,2 km loopt, gaat u hier aan het einde 
van het manegeterrein L (ruiterroute 91) over het pad 
met links van u het manegeterrein en rechts de 
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD over het 
bospad. (U verlaat hier ruiterroute 91). Aan het eind 
van het pad gaat u RD door het klaphek en u loopt de 
hondenzone binnen. Na 10 m gaat u  L over het 
bospad met rechts van u afrastering. Ga dan verder 
bij punt 6).  
 

Na 350 m gaat u aan de 3-sprong bij 
fietsknooppunt 140 RD (paars).   
 

2.  Meteen daarna steekt u RD de smalle 
asfaltweg (Heidestraat) over. Bij groot wegkruis 
ter herinnering aan Paul en Michel 
Schoenmaeckers, gaat u L.  
 

(De 58 jarige Paul, geboren in Nederlands Amby 
(Maastricht) overleed op 21 april 1945 als politiek 
gevangene in Obernitz. De 23 jarige in Rekem 
geboren Michel overleed als lid van het ondergronds 
verzet op 15 sept. 1944 in Sonnenberg).  
 

Meteen daarna gaat u bij zitbank en afsluitboom 
R (paars) over het brede bospad.  Negeer alle 
zijpaden en loop RD. Steek de doorgaande weg 
over en ga RD (paars) en loop over het rechts van 
de asfaltweg gelegen ruiterpad (ruiterroute 90). 
Bij de twee ingangen van het Openbaar 
Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem loopt u RD 
(paars) over het brede pad. (Dus niet over het 
rechtsgelegen fietspad).  Aan de ruime Y-splitsing 
bij picknickbank, aluminium afsluitboom  en 
houten reling gaat  u L over bospad. (U verlaat 
hier de paarse route). Een eind verder aan het eind 
van het bos buigt het pad naar links met rechts 
van u een groot grasland/heidegebied. Aan de 

volgende T-splitsing gaat R met rechts van u het 
grasland/heidegebied. Aan de volgende T-
splitsing gaat u R over de bosweg door de 
bosrand met rechts van u het 
grasland/heidegebied.  Aan de T-splitsing voorbij 
afsluitboom en bij grote zwerfsteen gaat u L 
(paars) over de bosweg. 
 

(U loopt nu parallel aan de rechtsgelegen asfaltweg. 
De gebouwen, die u rechts op het grote terrein ziet, 
horen bij het  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
Rekem).   
 

Na circa 500 m buigt het pad naar links en volg 
dan RD (paars) het pad door de  mooie eikenlaan 
met links van u de grote Juffrouwenvijver/ 
Sluisvijver. Aan het eind van de vijver gaat u aan 
de 3-sprong L (paars) over het bospad.   
 

3. Na 200 m buigt het pad bij de volgende vijver 
naar rechts. Let op! Loop hier RD, rechts langs de 
lange zitbank, over het smalle paadje door het 
gras en met links van u nog even de vijver.   
 

(Medio okt. 2018 was dit pad afgesloten. Volg hier de 
omleiding: Ga voor de zitbank R (paars), neem het 
eerste bospaadje L en aan de T-splitsing gaat u L.. 
Ga nu verder bij **** in dit punt) .  
 

Vlak daarna wordt het graspaadje een bospaadje. 
Volg nu het paadje dat even verder door stuk 
grasland en dan weer door het bos loopt. Aan het 
einde van het bos volgt u RD het paadje door het 
grasland. (Het gras staat hier soms hoog).  Na 100 
m gaat u aan de T-splitsing R met links van u 
afrastering.  Op de hoek van de afrastering buigt 
het pad naar links met links van u afrastering.  
 

(U loopt hier door de vallei van de Ziepbeek, die 
vroeger de Rekemerheide heette omdat hier door de 
inwoners van Rekem turf werd gestoken).  
 

Let op!  Bij het eerste links staande aluminium 
hek (dit is circa 30. voor dwars staande aluminium 
hek) gaat u R over het pad en u loopt dwars door 
de heide over het breder pad (karrenspoor). Bij 
bosrand gaat u aan de 4-sprong L over de 
bosweg.    **** Na geruime tijd loopt u aan de 3-
sprong bij veerooster RD (paars).  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u R (paars). Aan de 5-
sprong gaat u RD (paars) het zandpad omhoog.  
Boven bij hoogzit heeft u prachtig uitzicht over de 
heide, een mooie pauzeplek na 7 km. Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u bij ijzeren hek L 
het pad omlaag met rechts van u afrastering. (Dus 

niet L (paars) het steile paadje omlaag. De route 
volgend loopt u beneden parallel aan een lang 
vlonderpad). 
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4. Aan de 3-sprong gaat u RD verder langs de 
hoge afrastering van het 163 hectare grote  
omheinde Koninklijke Domein Fridheim 
(Opgrimby) van wijlen Koning Boudewijn.  
 

(Op het terrein staat (hier niet te zien) het in 1995 
gebouwde klooster Monasterium van Bethlehem, 
zusters Onze Lieve Vrouw van het Fiat. Het klooster  
omvat  een klooster en 30 kluizen (cellen) van de 
Monastiek. De bouw van dit klooster stond in het 
testament van de koning Boudewijn. Op het terrein 
staat ook het privaat buitenverblijf “Villa Fridhem” van 
koning Boudewijn, die hier bijna wekelijks tot zijn 
dood midden 1993 verbleef). 
 

Op de hoek van de afrastering gaat u aan de 3-
sprong RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u L. Meteen daarna aan de volgende 3-sprong, 
met links van u een veerooster,  loopt u RD 
(paars) omhoog (even). Aan de 3-sprong gaat u R 
(paars) omhoog. Negeer bospad rechts omhoog 
en volg het brede pad dat even verder naar links 
(paars) buigt. Voorbij boomzitbank gaat u bij 
wandelwissel (ww) 56 L (gele zeshoek/ 
omgekeerde paarse trapezoïde/blauwe ruit) 
omlaag. Beneden steekt u via het vlonderpad het 
Zijp- Ziepbeekje over. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L (geel/paars/blauw). Aan de volgende T-
splitsing voor heuvel gaat u weer L 
(geel/paars/blauw). U passeert een boomzitbank 
met mooi uitzicht over de vallei van de Zijpbeek. 
Negeer vlak daarna zijpad links richting 
afsluitboom. Aan de 3-sprong gaat u L 
(paars/geel).  Negeer zijpad rechts en loop RD 
(paars/geel). Negeer breed bospad rechts en loop 
verder RD (paars/geel). Let op!  Aan de volgende 
3-sprong gaat u R. (U  verlaat hier de 
wandelmarkeringen). Na 50 m gaat u RD over de 
“begroeide” bosweg.  
 

5. Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u L over 
het met gras begroeide pad.  Bij 2-stammige 
boom buigt het “begroeide” pad naar rechts door 
de heide. Aan het brede pad gaat u R. Negeer 
zijpaden. Bij wandelmarkeringspaal loopt u 
verder RD (paars/geel).Steek voorbij afsluitboom 
de  voorrangsweg  over en ga L over het fietspad.  
(U verlaat hier de wandelmarkeringen).  Na 350 m, 
waar het fietspad bij de voorrangsweg komt,  gaat 
u R. Meteen daarna voor ijzeren toegangshek van 
woning met huisnr. 115 gaat u bij afsluitboom R 
(zwart/groene driehoek). Aan de 4-sprong gaat u 
L (zwart/groene driehoek) over de brede bosweg. 
Bij drie 3-sprongen loopt u RD (omgekeerde 
paarse trapezoïde/groene rechthoek/groene en 
zwarte driehoek). (Bij de derde 3-sprong verlaat u 
de mountainbikemarkering van de groene en zwarte 
driehoek) Even verder steekt u via lang 
vlonderpad een moerassig gebied over. Aan de 3-
sprong bij ww 63 en bij zitbank gaat u L met links  
tussen de bomen de Droogmeervijver. (U verlaat 
hier even de paarse en groene wandelmarkeringen).  
Ga door het klaphek (hondenzone) en loop RD 
met links van u afrastering. Bij volgende klaphek 
gaat u R over het bospad met links van u de 
afrastering verder door de hondenzone. (U kunt 

ook het pad nemen dat niet langs de afrastering 
loopt).     
 

6.  Aan het eind gaat u door het klaphek en u 
verlaat de hondenzone. Meteen na klaphek loopt 
u bij wandelwissel 64 RD (paars/groene 
rechthoek ) over de brede bosweg.  Aan de 
kruising loopt u RD  (groen). Negeer zijpaden en 
loop RD (groen) over de brede bosweg. Aan de 4-
sprong gaat u R (groen) door de beukenlaan. Aan 
de volgende 4-sprong bij ww 69 gaat u L (rode 
driehoek).  Aan de T-splitsing gaat u L. (U verlaat 
hier de  wandelmarkering van de rode driehoek).  
Negeer bosweg rechts. Aan de kruising gaat u R 
(ruiterroute 92). Volg nu geruime tijd het brede 
bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD (rr 92). 
Negeer bosweg rechts. Let op! Na 40 Meter gaat u 
L (rode driehoek) over het bospad. (U verlaat hier 
ruiterroute 92).  Aan de schuine T-splitsing bij 
zitbank en ww 72 gaat u L (rode driehoek/blauwe 
ruit/wit-rood) met links van u weilanden, die 
horen bij de bekende stoeterij Zangersheide. 
(Springpaarden van de in nov. 2015 overleden Léon 
Melchior).  Aan de 3-sprong bij ww 73 en hoge 
korfschansmuur en grote zitbank gaat u RD 
(rood/blauw/groen).   
 

(Als u hier R gaat, dan komt bij de kinderboerderij 
Pietersheim).  
 

Voorbij afsluitboom steekt u de asfaltweg over. 
Let op! Voor de volgende afsluitboom gaat u L 
over het bospad.  Meteen daarna aan de kruising 
bij 7-stammige boom loopt u RD met links van u 
de asfaltweg.   
 

7.  Aan de grindweg gaat u R.  
 

(Links ziet u hier de oprijlaan naar domein 
Zangersheide). 
 

Negeer zijpaden en volg nu 700 m de grindweg 
RD.  
 

(De buurt, die u links ziet met de prachtige villa’s, 
wordt ook wel de Goudkust genoemd. Hier wonen 
veel  Nederlands Limburgers).  
 

Aan de 4-sprong, met rechts twee oude 
mergelstenen pilaren, gaat u L door de mooie 
brede beukenlaan en een eind verder loopt u 
weer Neerharen binnen. Negeer zijwegen. Aan de 
T-splitsing gaat u R (Reistraat).  Steek aan de 
rechterkant van de Reistraat via zebrapad de 
voorrangsweg over en loop RD over de betonnen 
weg langs de busremise en de betoncentrale 
Keulen. Aan  de T-splitsing voor het kanaal 
Briegden – Neerharen (1930 -1934) gaat u L over 
de asfaltweg (voormalig jaagpad).  
 

(Dit is het 4,8 km lange verbindingskanaal tussen het 
Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart).  
 

Voor de sluis “Neerharen” buigt de weg naar 
links.  
 

(Links ziet u villapark Neerharen en even verder 
passeert u de voormalige sluiswachterswoning).  
 

Aan de kruising voorbij oorlogsbunker gaat u L 
(Heirbaan).  
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(De bunker hoorde in de Tweede Wereldoorlog bij de  
Briegden – Neerharen linie, die in totaliteit uit elf 
bunkers bestond. Als hier even naar R loopt, dan 
komt u bij de sluis).  
 

Meteen daarna gaat u R (oranje cirkel) over de 
brede grindweg. Aan het betonnen pad bij de 

Dikke Hagestraat loopt u RD (oranje). Meteen 
daarna gaat u bij muurkruis L 
(Kasteelstraat/oranje).  Voorbij de St. 
Lambertuskerk (1875 -1880), grote parkeerplaats 
en groot oorlogsmonument komt u weer bij het 
begin.  

 

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.   


