1561. RETIE 9,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Startpunt: De Retiese Watermolen, Watermolen 5, Retie. Tel: 0032-14379715. Geopend: woensdag t/m
zaterdag vanaf 11.30 uur, zondag vanaf 11.00 uur. Parkeer niet op de parkeerplaats van het restaurant
maar langs de weg.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,28 km

2.05 uur

16 m

16 m

blz 2 van 3
Ten noorden van de Belgische plaats Mol, ligt net buiten het dorp Retie, de Retiese Watermolen. Tijdens
deze gemakkelijke en bosrijke wandeling, wandelt u eerst over veldwegen naar het dal van de Kleine Nete
en dan struint u geruime tijd over leuke bospaadjes. U passeert enkele kapelletjes en dan loopt u even
door het dorp Retie. De route wordt steeds mooier want u loopt door de Witte Netevallei over een prachtig
vlonderpad door de natuur en dan komt u bij een uitkijkplatvorm. Via het Heksenpad loopt u terug naar het
restaurant. U passeert enkele fraaie vennen. Onderweg staan genoeg zitbanken voor een pauze, zie
routekaart.

1561. RETIE 9,3 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L over de
asfaltweg. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 94 R (136) over de
asfaltweg, die een veldweg wordt. Aan de 3-sprong
bij wkp 136, gaat u R (93) over de zandweg, die u
geruime tijd RD volgt. Na 1 km steekt u in het bos
via brug de Kleine Nete over en negeer meteen
doodlopende weg links.
(Waar het pad even verder naar links buigt, kunt u RD
over het bospaadje lopen naar een fraai ven).
Bijna 300 m verder gaat u aan de T-splitsing bij
zitbank en Mariakapel R (93). Aan de 4-sprong, bij
infobord en wkp 93, gaat u R (137) over de
bosweg. U passeert rechts een huis en aan het
einde van de vijver gaat u aan de 3-sprong bij
ijzeren hek L (uitsluitend voetgangers), over het
bospad langs de afrastering. Aan de 4-sprong bij
wandelmarkeringspaaltje gaat u R over de brede
bosweg.
2. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong R (95). Aan de
3-sprong gaat u RD (rode pijl). Aan de volgende
3-sprong gaat u verder RD (95). Negeer zijpad
rechts en 30 m verder gaat u aan de 3-sprong RD
(95). Aan de 4-sprong gaat u R. (U verlaat route 95).
Meteen daarna, aan de 3-sprong, gaat u L
(uitsluitend voetgangers). Na 10 m gaat u aan de
Y-splitsing L. Aan de 4-sprong met bemost pad
gaat u RD langs een bijzondere zitbank. Circa 10 m
verder gaat u aan de 3-sprong RD. Negeer
zijpaden. Steek de doorgaande weg over en loop
RD (wit-rood) over het bospad, dat naar links
buigt. Na ruim 400 m gaat u aan de 4-sprong, bij
wandelmarkeringspaal (96), RD. Aan de 3-sprong
bij volgende wandelmarkeringspaal, gaat u L. Vlak
daarna gaat u tegenover houten huis R over het
bospad. Aan de 3-sprong voor grasland gaat u L.
3. Vlak daarna, aan de 4-sprong, gaat u R (witrood) langs een zitbank met rechts het grasland.
Na 100 m wordt het pad een asfaltweg, die u RD
volgt. Aan de kruising gaat u L (139/Zavelstraat).
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (139) over de
veldweg en u passeert de kapel van Duinberg/H.
Hartkapel (1884) en zitbank, een fijne pauzeplek na
4,6 km lopen. (Voorbij de kapel staat rechts in het
weiland nog een picknickbank). Aan de kruising gaat
u RD (139/Duinberg) over de smalle asfaltweg die

na 200 m een veldweg wordt. Aan de 3-sprong
gaat u RD (139) en meteen daarna gaat u aan de
Y-splitsing, bij zitbank, L (wit-rood) over het
bospad. Een eind verder, voorbij speelveld, loopt
u het bos in en dan gaat u meteen L over het
bospaadje met links een akker. Aan de T-splitsing
gaat u R over de smalle asfaltweg. Aan de
ongelijke 4-sprong neemt u het tweede pad R met
links een akker en rechts de bosrand.
4. Aan de T-splitsing, bij wkp 139, gaat u R (96) en
10 m verder gaat u L over het bospaadje. Aan de
T-splitsing, voor huisnr. 43 in Retie, gaat u R. Na
30 m gaat u aan de 3-sprong L (138) over de
doodlopende weg. Negeer graspad rechts het bos
in en 10 m verder gaat u aan de 3-sprong R (138)
over het bospad. Aan de 4-sprong bij betonnen
paaltje gaat u L. Negeer zijpad rechts omlaag. Aan
de 4-sprong gaat u RD met links afrastering. Aan
de 3-sprong, bij wandelmarkeringspaal, gaat u L
over het bospaadje langs een gekapt bos (2021)
met links huizen. Het pad buigt naar rechts. Aan
de 3-sprong met mountainbikepaal gaat u L langs
de afrastering. Negeer zijpad rechts. Aan de
4-sprong, op de hoek van de afrastering, gaat u L.
Aan de 3-sprong, bij houten hek, gaat u RD.
5. Aan de kruising, bij zitbank en bijzondere
Mariakapel, steekt u L de doorgaande weg
(Wenen) over en gaat u RD over de bosweg. Na
50 m volgt u RD de veldweg, met links een heg. Bij
houten hek gaat u R langs een speelveld. Aan het
einde van het speelveld gaat u L over het
grindpad. Aan de T-splitsing gaat u R over de
veldweg. Negeer graspad links. 50 m verder gaat
u aan de 3-sprong, bij wkp 40, L (41). (Na 50 m
kunt u rechts naar een fraai ven lopen). U passeert
rechts nog een groot ven en negeer hier zijpad
links. Een eind verder buigt het pad naar rechts
(41). Bij het rechts gelegen “Heksenhuis” en
zitbank gaat u L over het lange vlonderpad
gelegen in de Witte Netevallei.
(Let op waar u loopt, hier en daar ligt een plankje los!).
(Het heksenhuis ligt aan het Hekselienpad, Deze
wandeling voor kinderen is gebaseerd op de
gelijknamige prentenboekenreeks van Hekselien).
Aan het einde volgt u het bospad langs het beekje.

6. Aan de T-splitsing, bij wkp 41 en het Heksenbad,
gaat u L (43) de brug over. Aan de 3-sprong gaat u
RD over het vlonderpad en na 50 m komt u bij een
uitkijkpunt met uitzicht op de Kleine Nete/Witte
Netevallei. Loop het vlonderpad terug en aan de
3-sprong gaat u nu L (43). Na ruim 300 m, aan de
T-splitsing voor de Kleine Neet Slagmolenarm,
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gaat u L. (U verlaat route 43). Via brug steekt u
deze beek over en volg het pad. Steek de
doorgaande weg over en steekt u L via brug de
Kleine Nete over met rechts de Retiese
Watermolen. Ga dan L terug naar het restaurant,
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken.

De watermolen is een onderslagmolen uit 1765, die een molen uit 1658, die in een houten gebouw stond, verving.
Vermoedelijk werd de eerste watermolen op deze plaats gebouwd door de Abdij van Corbie, een voormalig
Benedictijnenklooster, gelegen aan de Somme in de Franse plaats Corbie (15 km van Amiens), die hier in de regio
rond 800 uitgebreide bezittingen had. De eerste schriftelijke vermelding van een watermolen stamt uit 1134, toen
de molen eigendom was van het geslacht Berthout van Grimbergen. De huidige molen bleef tot 1970 in bedrijf. In
1975 viel de molen en haar omgeving onder beschermd dorpsgezicht. In 2000 werd de molen gerestaureerd en in
2007 werd de vistrap aangelegd.
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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.

