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Startpunt: Eetcafé ’t Sjasse, Dorpstraat 31, Tongerlo (Bree).  Tel: 0032-89861414. 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats naast de Itterbeek, Opitterkiezel 229, Opitter en dan na 
ruim 6 km pauzeren bij de sponsor. Start dan bij *** in punt 3 
 
U kun ook starten op Itterplein 23, Opitter en dan na ruim 4 km pauzeren bij de sponsor. Start dan ^^^^ in 
punt 4.  
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,97 km  2.20 uur  17 m  40 m 
 

 
 

https://sjasse.be/nl
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Ten westen van de stad Maaseik, ligt aan een gezellig pleintje, in het rustige dorpje Tongerlo, Eetcafé ’t 
Sjasse. Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, wandelt u via een veldweg naar de Zuid-
Willemsvaart en na een stuk langs het kanaal volgt u een prachtig pad langs de Itterbeek.  U loopt Opitter 
binnen en dan struint u door het mooie kasteelpark Itterdal.  U passeert leuke avontuurlijke bruggetjes, een 
watermolen en genoeg zitbanken om te pauzeren.  U passeert het monument van de bekende tennisster 
Kim Clijsters, die hier gewoond heeft, en via een veldweg wandelt u weer naar de Zuid-Willemsvaart. U 
wandelt weer het dorp binnen en dan passeert u nog een fraaie watermolen en bijzondere vistrap.  U kunt 
ook starten op de parkeerplaats in Opitter (naast de Itterbeek) en dan fijn pauzeren of lunchen bij het 
eetcafé. Start dan bij punt 3. 
 
 

 
 

1560. TONGERLO 10 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé 
steekt u schuin R het plein over en gaat u R 
(Dorpstraat) met links (nr. 22) de mooie gevel van 
(voormalige) hoeve. Aan de 3-sprong bij buste van 
kanunnik Lamber Engelen (zie plaquette) gaat u 
RD (Dorpstraat) langs de St. Pieterskerk.   
 

(De toren stamt uit 1408. Onder aan de toren zijn nog 
veldstenen te zien, die afkomstig zijn van de 
Romaanse kerk, die hier in de 12e eeuw stond.  Rond 
1800 werd de kerk flink verbouwd).   
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(Kerkhofstraat).   
 

(Ruim 50 m verder passeert u links (nr.7) de 
dorpswoning, genaamd Koudhuis (1765), het eerste 
stenen huis en het oudste nog bestaande huis van het 
dorp. De naam is ontleend aan de Duitse bouwer 
genaamd Kalthaus).  
 

Aan de kruising gaat u RD (Kerkhofstraat) met 
rechts het kerkhof.  Na 100 m gaat u bij wegkruis  
(1867) L over de veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt, met rondom weids uitzicht o.a. rechts op de 
Sint Lutgardiskerk (1933) in het gehucht ’t Hasselt.  
Na 700 m gaat u aan de 4-sprong bij veldkruis 
(1867) RD. Na 500 m gaat u, voorbij  
hoogspanningskabels, aan de T-splitsing L over 
de smalle asfaltweg met links mooi zicht op de 
kerk in Tongerlo. Na 100 m gaat bij zitbank aan de 
volgende T-splitsing bij verbodsbord L (fietsroute 
(fr.) 12) over de smalle asfaltweg/jaagpad met links 
een rij jonge (2022)  bomen (iepen?)  en rechts de 
123 km lange Zuid-Willemsvaart, die tussen 1824 
en 1829 is gegraven en de waterverbinding vormt 
tussen Maastricht en Den Bosch.  
 

(Zijn er veel fietsers onderweg, loop dan over het links 
gelegen graspad.   
 

Negeer zijwegen. 
 

(Na 600 m passeert u rechts een oeverbunker, een 
van de 29 bunkers van de Grensstelling Zuid-
Willemsvaart (Tweede Wereldoorlog). Even verder 
passeert u links een Mariakapelletje).  
 

Na 1 km  loopt u onder de blauwe brug door en  
20 m verder gaat u L het steile paadje omhoog.  

(Is dit te steil, loop dan verder RD en ga 100 m verder 
(of eerder) L de asfaltweg omhoog. Ga dan verder bij 
**** in punt 2).  
 

Boven gaat u L over de asfaltweg.  
 

2. Meteen daarna **** aan de T-splitsing, bij 
verkeerslicht, steekt L (fr. 11) via brug het kanaal 
over. Let op! Meteen na de brug gaat u bij volgend 
verkeerslicht L het paadje omlaag en beneden gaat 
u R over de grindweg met links het kanaal. Na  
150 m gaat u aan de 3-sprong, bij huisnr. 60 en 
wandelwissel (ww) 211, RD (oranje cirkel) verder 
langs het kanaal.  Na de volgend 150 m gaat u, bij 
ww 210, R (oranje cirkel) over het pad met rechts 
de Itterbeek en links enkele (vis)vijvers.   
 

(Hier stroomt de Itterbeek via duiker onder het kanaal 
door.  
 

Hier ziet u aan de overkant van het kanaal een kruis 
staan, dat herinnert aan het feit dat hier in de nacht 
van 10 op 11 april een Engels vliegtuig neerstortte en 
waarbij alle vijf bemanningsleden om het leven 
kwamen.  
  

Hier aan de overkant van het kanaal bij kruis staat aan 
de Itterbeek de Keyratwatermolen die voor het eerst in 
1139 werd genoemd. De gerestaureerde molen/hoeve 
(B&B) is sinds 2010 weer maalvaardig).   
 

Na ruim 400 m steekt u R de brug over en meteen 
daarna gaat u L (oranje cirkel) over het grindpad 
met links de beek. Negeer  zijpaden/bruggen links.     
 

3. Na 500 m **** steekt u in Opitter, voorbij links 
gelegen grote voormalige pastorie, die in 1726 
gebouwd is door de Abdij van Averbode en de 
rechts gelegen grote parkeerplaats, via zebrapad 
de doorgaande weg (Opitterkeizel) over en gaat u 
bij wit-rode afsluitboom RD (oranje cirkel) met 
rechts de school.  
 

(Aan de zijkant van de school bij glijbaan en ijzeren 
trap hangt aan de muur een plaquette ter 
nagedachtenis aan de twee Itterse koolputters 
(mijnwerkers) die resp. in de mijn van Eisden en 
Zwartberg om het leven kwamen).    
 

Voorbij het café Itterdal en speeltuin volgt u bij 
houtsculptuur RD de klinkerweg.  
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(U loopt hier door het kasteelpark Itterdal. 
Oorspronkelijk stond hier een omgrachte hoeve, die in 
1899 werd gekocht door de Brusselse ongehuwde 
advocaat De Greve. In 1900  liet hij op de plek van de 
hoeve een kasteel bouwen dat hij samen met zijn zus 
bewoonde. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw is 
het toen verwaarloosde kasteel gesloopt en is op de 
vrijgekomen plek het huidige gemeenschapscentrum 
gebouwd).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (oranje cirkel).  Meteen 
daarna gaat u aan de 4-sprong L over de grindweg 
met links een  vijver en rechts een insectenhotel.  
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (oranje).  Na 
50 m gaat u L over het pad. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).  Let op! Vlak voor houten brug 
gaat u R over het graspad met rechts een houten 
klimtoestel.  Het pad buigt naar links en dan steekt 
u via balkbrug met touw het water over.   
 

(Lukt dat niet, loop dan terug en steek R de brug over 
en loop RD. Ga dan verder bij **** in dit punt). 
 

Aan de T-splitsing bij houten brug gaat u R. **** Na 
50 m gaat u L over de volgende houten brug en 
volg dan het fraaie bijna 200 m lange vlonderpad. 
(Let op bij nat weer kan het glad zijn). Aan de  
T-splitsing gaat u L.     
 

4. Vlak daarna gaat u, aan de 3-sprong, L de 
houten brug over en ga dan meteen R over het 
bospaadje   
 

(U kunt hier aan de 3-sprong bij brug ook RD lopen. 
Ga dan verder bij **** in dit punt).   
 

Steek dan R via de avontuurlijke bruggetjes het 
water over. Aan de T-splitsing gaat u L.  **** 100 m 
verder passeert u rechts het waterrad van de 
Vinckemolen, die ook wel de Molen van Aken en 
Kasteelmolen wordt genoemd. 
 

(Een inscriptie op een balk van het steenbed doet 
vermoeden dat de molen uit de 17e eeuw stamt. Het 
huidige molengebouw dateert uit de 19e eeuw. De 
molen was tot 1963 in gebruik. De molen werd in 1968 
als woning ingericht maar het molenwerk bleef 

behouden).   
 

Voorbij houten brug loopt u RD over het grasveld.  
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R over het 
klinkerpad. U steekt de Itterbeek over en ga dan  
aan de T-splitsing L over de klinkerweg en ga dan 
meteen L over het klinkerpad met rechts het 
brouwerijterrein.  Aan de doorgaande weg voor de 
Sint Trudokerk gaat u R over het klinker-/fietspad.  
 

(Het schip van de kerk werd waarschijnlijk in 1409 
gebouwd, het koor omstreeks 1400. De 45 m hoge 
kerktoren is gebouwd van 1864-1876).  
 

^^^^ Meteen daarna, voorbij de van brons en 
groen gepatineerde Kim Clijsters fontein, die hier 
in Opitter gewoond heeft en bij het grote St. 
Jozefbeeld dat boven aan de gevel van de 
brouwerij staat, steekt u bij bushalte “dorp” L de 
doorgaande weg over.   
 

(De brouwerij Cornelissen is in 1807 onder de naam 
brouwerij Sint-Jozef opgericht. Er worden 13 
verschillende bieren gebrouwen o.a. PAX, Kriekenbier, 
Limbugse Witte en Herkenrode Vesper Triple).     
 

5.  Voorbij het volgende bushuisje loopt u links 
van de banketbakkerij RD (Spilstraat). Negeer 
zijwegen en volg RD (Spilstraat) de asfaltweg, die 
na 150 m een veldweg wordt. Na 500 m, aan de 
rand van bos, waar de veldweg naar rechts buigt, 
loopt u aan de 3-sprong RD over de veldweg met 
voor u in de verte windturbines, rechts in de verte 
de Sint Trudokerk. 500 m verder aan de 4-sprong 
aan de rand van de buurt Solt/Opitter gaat u L over 
de veldweg met rechts afrastering van tuin waarin 
een bijzonder tuinhuis staat.  
 

(Als u hier 50 m RD loopt, komt u bij de grote St. 
Antoniuskapel. De oorspronkelijk kapel (1656) stond 
hier in het gehucht Solt.  
 

De kapel staat ook bekend als de “kapel van de 
Heiligendries”,  de plaats waar de kruisprocessies van 
Neeroeteren, Opitter en Tongerlo samenkwamen. De 
huidige kapel dateert uit de 18e eeuw.  
 

Rechts van de deur bevindt zich een gedenksteen van 
de voormalige gemeente Gruitrode t.h.a. de 
gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog)  
 

Na 300 m gaat u aan de 4-sprong RD.  Aan de  
T-splitsing loopt u de grasdijk omhoog en gaat u R 
over het graspad met links de Zuid-Willemsvaart.  
Na 500 m gaat u voorbij zitbank de trap omhoog en 
steekt u L via de voetgangersburg Gruitrode-Solt 
het kanaal over.  Aan de overzijde gaat u L de trap 
omlaag en loopt u RD over het graspad, dat u 
geruime tijd RD volgt met links een rij beuken, 
smalle asfaltweg/jaagpad en het kanaal.  Na 600 m 
gaat u aan de 3-sprong, bij ruiterknooppunt (rkp) 
45, R (rr 103) het graspad omlaag.  
 

(Even verder ziet u links de kerktoren, die net een 
“somber gezicht” heeft).   
 

Aan de 4-sprong bij  rkp 103 loopt u RD (rr 44) over 
de smalle asfaltweg, die een veldweg wordt.    
 

6. Na 150 m gaat u, bij houten stal,  scherp L over 
het brede graspad met links afrastering van 
paardenweiland. Steek bij huisnr. 5 de asfaltweg 
over en loop RD over de veldweg. Aan de  
T-splitsing, bij Mariabeeldje, gaat u R over de 
asfaltweg richting kerk. Negeer zijwegen. Na  
300  m steekt u in Tongerlo, bij langgevelboerderij 
(nr. 16/1735), de Itterbeek over. 
 

(Hier ziet u links het waterrad van de 
Geldermansmolen (1770), die oorspronkelijk gebruikt 
werd als smoutmolen en later als graanmolen)  
 

50 m verder negeert u zijweg links (Beekstraat).  
Meteen daarna gaat u R (Pastorijstraat) over de 
asfaltweg, die bij Mariakapel naar links buigt en 
dan Schansstraat heet. Aan de 3-sprong gaat u 
RD.   
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Aan de T-splitsing loopt u bij paaltjes RD en steek 
dan meteen schuin L het plein over met rechts het 
standbeeld van Rosse Lei en het voormalig 
gemeentehuis/postkantoor.  
 

(Rosse Lei was een guitige kerel met rosse haren en 
flaporen, die met zijn streken Tongerlo en omgeving in 
de ban hield. Het is een figuur uit de boeken van de 
romanschrijver Jaak Langens).     
 

U komt bij Eetcafé ’t Sjasse, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het links van de 
zaak gelegen leuke terras nog iets kunt eten of 
drinken. De sympathieke vriendelijke uitbater Theo 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 
 

(Het eetcafé bevindt zich in het gerenoveerd 
herenhuis/herenboerderij  uit 1885. De naam van het 
eetcafé is afkomstig van chasseur, jager. 
 

Hier op het plein stond, eind 19e eeuw voor het café 
een muziekkiosk.  
 

Hoewel Tongerlo een klein dorp was, maakten de 
inwoners toch heel wat mee, door de jaren heen. Zo 
werd in de 15e eeuw de bevolking van het bloeiende 
dorp gehalveerd door de pest. In de 16e en 17e eeuw 
kwam het in de ban van de Bokkerijders. In 1890 
brandde een groot deel van de dorpskom af.  
 
 
 
 

 

 
 

 
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.   

 

 


