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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u langs het beekje/sloot de Kwir het dorp uit. Dan 
struint u geruime tijd langs het beekje/sloot de Keizersloop/Kwir naar de buurtschap Venne. Via veldwegen loopt 
u naar het mooie natuurgebied Leudal en wandelt u over leuke bospaadjes langs de Leubeek naar de Litsberg. 
Hier volgt u een leuk bospaadje langs de meanderende Leubeek. U loopt even langs de Haelensche Beek en via 
prachtig stuk langs de Neerbeek wandelt u over graspaden terug naar het eetcafé met leuk terras. Na 7,4 km 
komt u bij een mooie bosvijver en zitbank, waaraan een handdoek hangt.  
 

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. 



  blz 2 van 3 

 

Startadres: Eetcafé ’t Raodhoes, Kerkplein 2, Neer.  (Voor het café en de kerk is een ruime parkeerplaats in de 
Engelmanstraat. Typ in navigator Engelmanstraat).   
 

U kunt ook starten in de buurtschap Venne (Dries 37, Neer) en dan pauzeren bij de sponsor. Start dan bij **** 
in punt 2. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,06 km  2.15 uur 19 m  19 m 
 

 
 

1147. NEER  10,1 km 
 
(Als u hier op het Kerkplein R de trappen omhoog 
loopt dan kunt u via de Mariakapel (rechts van 
hoofdingang) het mooie interieur van de kerk 
bezichtigen.  Voordat u bij de kerk komt, ziet u boven 
links op het plein de grote “dansende stier” van de 
beeldhouwer Jos Dirix. In Neer is de stier bekend 
onder de nam “De Naerse Waers”.  In de kerk hangt 
boven het middenpad een Marianum dat dateert uit 
circa 1525-1550. Een Marianum is een dubbelbeeld 
van Maria met kind, omgeven door een stralende zon 
en een krans van bloemen. Het oudste deel van de 
huidige kerk is de torenvoet. De wijdingssteen (boven 
rond raam) in de voet van de toren vermeldt 1 sept. 
1447 (Romeinse cijfers) en wijst op de inwijding van 
een nieuwe kerk. Deze gotische kerk bleef staan tot 
1909 toen zij werd gesloopt om plaats te maken voor 
de huidige kerk In nov. 1944 bijna aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk zwaar te 
lijden gehad. Van de toren werden de 
klokkenverdieping en torenspits door terugtrekkende 
Duitse troepen opgeblazen. De huidige soberder 
herbouwde toren dateert uit 1954). 
 

1.    Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de kerk gaat u R.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
huisnr 10 gaat u RD. (U passeert meteen links een 
maquette van de Oude Schepenbank). Meteen 
daarna bij het Schepenhuis (huisnr. 13) en tevens 
het oudste huis (1661) van Neer met de prachtige 
gezwenkte gevels (soort klokgevel) gaat u bij wkp 
28 R (26)  over de doodlopende weg. Waar de 
klinkerweg bij huisnr. 18 naar links buigt, gaat u 
RD (pijl) het fietspad/trottoir omhoog.  Boven aan 
de 3-sprong bij basisschool De Kwir en bij wkp 26 
gaat u RD (25) het twee richtingen fietspad 
omlaag. Negeer zijpad links omhoog richting 
school. Via brug steekt u het beekje de 
Kwir/Keizersloop (zie infobord) over. Aan de T-
splitsing bij wkp 25 gaat u L (24) over het fietspad 
met links het beekje en u loopt onder de 
Napoleonsweg door. Aan de T-splitsing bij mooi 
houten huisje gaat u L over het fietspad.    
 

2. Na 50 m gaat u bij wkp. 24 R (23) over het 
bospaadje. Na 15 m gaat u aan de 3-sprong L 
(pijl). Voor het beekje Kwir/Keizersloop gaat u L 
(pijl).  Aan de 3-sprong steekt u R (pijl) het beekje 
over en ga dan L met links het beekje/greppel. 
Aan de 3-sprong bij wkp. 23 gaat u RD (5) over 
het paadje verder langs het beekje/greppel. Aan 

de asfaltweg  gaat u L (Sloes). Meteen na brug 
gaat u bij wkp 5 R (6) over het graspaadje met 
rechts de greppel/beekje. Volg nu 500 m dit 
struinpad waar in de zomer soms hoog gras kan 
staan.  
 

(Staat het gras te hoog, dan kan u ook na 100 m L 
over het graspad lopen richting stal. Bij de stal en het 
voormalig klooster Keizerbosch (zorgboerderij) loopt 
u RD over het klinkerpad. Aan de asfaltweg in de 
buurtschap Venne loopt u bij wk 7 RD (17) over de 
veldweg. (Hier bij inrit naar zorgboerderij staat een 
infobord waar u meer weten komt over het voormalig 
klooster). Ga nu verder bij punt 3). 
 

Volg RD het pad langs greppel die een eind 
verder naar links buigt.  Bij  betonnen brug loopt 
u omhoog en boven aan de T-splitsing gaat u L 
(pijl) over de veldweg.  **** Aan de T-splitsing 
voor huisnr. 37 en bij wkp 6 in de buurtschap 
Venne gaat u L (7/Dries) over de asfaltweg. Aan 
de 3-sprong bij wkp 7 gaat u R (17) over de 
veldweg.  
 

(Hier is links de inrit naar het voormalig klooster 
Keizerbosch. Rond 1200 startte hier de Nobertijnen 
van Averbode een klooster voor adellijke nonnen. Zie 
infobord links naast inrit)   
 

3. Negeer zijwegen. Na 900 m gaat u bij woning 
met leuke tuin en bij wkp 17 L (10) over de 
asfaltweg.  
 

(Even verder ziet u links de kerktoren in Neer en 
rechts de kerktoren in Roggel).   
 

Na 400 m gaat u voorbij huisnr. 3 en bij wkp 10 R 
(21/Boshei) over de veldweg.  
 

(Hier vlakbij is op 10 april 1944 een Handley Page 
Hampder Mk 1 van het 50 Squadron van de Royal Air 
Force neergestort. Hierbij kwamen 3 
bemanningsleden om het leven en  werd er een 
gevangen genomen. Zie infobord).  
 

Na 500 m bij stenen afgesloten kapelletje? en 
woning (nr. 4) loopt de veldweg even door het 
bos en dan weer door de (groente)velden.  Aan de 
T-splitsing bij wkp 21 gaat u L (12) over de smalle 
asfaltweg. Steek de voorrangsweg (Leudalweg) 
over en loop RD het bospaadje omlaag. (U loopt 
hier het mooie Leudal binnen). Aan de T-splitsing 
bij wkp 12 gaat u L (20).  



  blz 3 van 3 

 

Aan de 3-sprong gaat u L. Na 30 m gaat u aan de 
T-splitsing L omhoog. Aan de volgende T-
splitsing gaat u R (pijl).  Aan de T-splitsing bij 
zitbank en wkp 20 gaat u R (63). Vlak daarna 
steekt u de Leubeek over. Meteen na de brug gaat 
u bij wkp 63 L (50) over het bospad met links de 
beek.  
 

(Als u na de brug 10 m RD loopt dan komt u bij het 
infobord ”Groave Berg”. Als u heel goed luistert, dan 
hoort u mogelijk  de heks nog schreeuwen).   
 

Na 30 m gaat u aan de 3-sprong L (pijl). Negeer 
begroeid zijpad links. Aan de 3-sprong voor de 
Leubeek gaat u R (W).   
 

4. Aan de T-splitsing steekt u L (pijl/W) via het 
voetgangers bailey bruggetje (zie infobord)  de 
Leubeek over en volg het bospad, dat even 
verder rechts omhoog buigt.  Voorbij houten 
doorgang gaat u aan de 3-sprong R (W).  Na 10 m 
gaat u aan de volgende 3-sprong R (W) langs de 
afrastering. Na de volgende 10 m gaat u aan de Y-
splitsing L omhoog.  Boven gaat u R over het 
zandpad met rechts de steilrand van de Litsberg 
en beneden de Leubeek.  
 

(Lits van de Litsberg  is afgeleid van het Limburgse 
woord “litsen” wat naar beneden glijden betekent).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R langs de steilrand. (U 
verlaat hier de gele pijl).  Let op!  Na 20 m gaat u bij 
bruin bordje” Leudal” R over het meest rechtse 
paadje omlaag met rechts beneden de Leubeek.  
Boven aan de 3-sprong gaat u RD. Na 25 m gaat u 
aan de 4-sprong bij wandelmarkeringspaal R het 
pad omlaag naar de Leubeek.   
 

5. Beneden gaat u L over het bospad met rechts 
de Leubeek. Negeer zijpaadje rechts richting 
beek. Voor de beek gaat u L. Boven aan de 3-
sprong gaat u R (even) omlaag. Blijf nu geruime 
tijd het pad met rechts de meanderende Leubeek 
RD (W, bordje staat een eind verder) volgen. Na 
500 m buigt het pad links omhoog en verlaat u de 
beek.  Boven aan de T-splitsing bij wkp 53 gaat u 
L (52).  Aan de Y-splitsing gaat u R (pijl). Voorbij 
houten doorgang gaat u aan de kruising RD (pijl).  
Na 30 m gaat u aan de ruime 3-sprong bij wkp 52 
R (54) omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan de 
Y-splitsing R (pijl) omlaag. Aan de 3-sprong gaat 
u RD. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong L omhoog. 
(U verlaat hier de route van de pijl. Rechts ziet u  
houten schuren). Aan de 3-sprong gaat u L en loop 
RD. Na 25 m komt u bij een prachtig bosven, een 
prima pauzeplekje na 7,4 km. (Hier staat een 
zitbank waaraan een handdoek hangt met  
begeleidend schrijven).  
 

6. Loop bij zitbank nog 10 m RD en ga dan R over 
het bospaadje. Vlak daarna gaat u aan de T-
splitsing L met links van u nog even de vijver.  
Aan de T-splitsing gaat u R omlaag.  Na 50 m gaat 
u aan de kruising L omlaag richting weiland. Bij 
weiland, waarin een stal staat, loopt u RD met 
rechts de afrastering van het weiland. Het pad 

loopt weer het bos in. Aan de Y-splitsing gaat u L. 
Negeer meteen zijpad links omhoog en loop RD 
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R.  Na 100 verlaat u 
het bos en volg het pad met rechts de bosrand en 
links afrastering van grasland.  Aan de T-splitsing 
gaat u bij houten hek L (Vrijthof) over de 
asfaltweg van het Landgoed Vrijthof. (Particulier 
eigendom, wandelen toegestaan). 
 

(Als u hier aan de T-splitsing R over de asfaltweg 
gaat en na 40 m bij stalen infozuil R omhoog loopt, 
dan komt u meteen bij de mooie bedevaartkapel St. 
Servaas (1892) en de openlucht kerk. Rechts tegen 
de kapel is de Servaasbron aangebouwd).  
 

Na 200 m gaat u bij bord “verboden toegang” R 
via het overstapje over de draad en volg het pad 
langs de afrastering van weiland en de bosrand.   
 

7. Beneden aan de T-splitsing voor de 
Haelensche Beek gaat u L over het graspad met 
links afrastering. Bij brug en hoogspannings- 
kabels gaat u via het overstapje over de draad (u 
kunt ook het hek even losmaken en natuurlijk weer 
vastmaken), ga door het klaphek en volg het pad 
RD (pijl) verder langs de beek.  Vlak daarna steekt 
u R via stuw/bruggetje de beek over. Na het 
bruggetje gaat u bij wkp 13 L (68) over het 
bospad. Na 100 m komen de Haelensche beek en 
de Leubeek samen en stromen verder onder de 
naam Neerbeek naar de Maas. Even verder waar 
het bospad een pad langs de bosrand en weiland 
wordt, ziet u rechts de boerderij Ghoor.   
 

(Op de plaats van de boerderij werd in circa 1380 
kasteel Ghoor gebouwd. Kort na 1780 is met de 
afbraak van het kasteel begonnen. In 1836 werd de 
huidige boerderij gebouwd (zie infobord met foto van 
het voormalig kasteel). 
 

Het pad buigt naar links en wordt weer een 
bospad. Aan het asfaltpad gaat u bij wkp 68 R.  
Steek voorzichtig de Napoleonsweg over en ga  
naar links richting brug. Voor de brug R via 
klaphek (pijl 66) over het graspad langs de Neer. 
Blijf nu vlak langs de beek wandelen. (Is het pad 
drassig, volg dan het pad RD door het bosje). Steek 
bij brug de asfaltweg en loop bij wkp 66 RD (60) 
over het graspad verder langs de Neerbeek. Bij 
de volgende brug loopt u via water doorlatende 
stenen het talud om hoog. Boven bij de 4 sprong 
RD via waterdoorlatende stenen omlaag. Vlak 
daarna gaat u aan de kruising bij wkp 60 RD (29) 
verder langs de Neer. (U passeert een zitbank en 
iets verder nog een). Bij half waterrad en 
wandelknooppunt (wkp) 29 gaat u L (22) de brug 
over en loopt u via klinkerweg (Spuitjes) Neer 
binnen. Aan de 3-sprong, met rechts het 
kunstwerk “Boerenpaard” van de kunstenaar Dolf 
Wang Lun Ling, gaat u L omhoog. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 22 gaat u L 
(28/Engelmanstraat) verder omhoog met rechts 
de St Martinuskerk (1909-1910).  U komt weer bij 
de sponsor. 

 


