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Tijdens dit gemakkelijke en waterrijke rondje Neer, wandelt u eerst een leuk stuk langs de Neerbeek en dan 
passeert u de Friedesse Watermolen. U loopt even Neer binnen en dan struint u over graspaden langs een 
prachtig stuk van de meanderende Neerbeek.  U loopt over een dijk met mooi uitzicht en dan komt u via 
een rustig weggetje in de buurtschap Gendijk. Via mooi graspad wandelt u langs de kabbelende Neerbeek 
terug naar de eetcafetaria met terras.  
 

 
 
Startadres: Eetcafetaria ’t Raodhoes, Kerkplein 2, Neer.  Voor het cafetaria en de kerk is een ruime 
parkeerplaats in de Engelmanstraat. Typ in navigatie:  Engelmanstraat 4, Neer.   
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,04 km  1.10 uur  3 m  3 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://eetcafe-raodhoes.nl/
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1571. NEER 5 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
het cafetaria gaat u L de klinkerweg omlaag.  Aan 
de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 22 gaat u 
R (29/Spuitjes) verder omlaag. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong weer R (Spuitjes). 
 

(Hier staat links het kunstwerk “Boerenpaard” van de 
kunstenaar Dolf Wang Lun Ling).  
 

Via brug steekt u de Neerbeek over en ga dan 
meteen, bij wkp 29, L (40) over het grindpad met 
links de beek en u passeert meteen rechts een 
oud (half) waterrad.  
 

(De Neerbeek is de voortzetting van de 
samenvloeiing van de Leubeek en de Haelense 
Beek).  
 

Negeer houten brug links, naar de Friedesse 
Watermolen (1717/korenmolen) en volg het pad 
RD (40) verder langs de beek.     
 

(De originele molen dateert uit 1343. Het huidige 
molenhuis en molenaarshuis (huisnr. 1) dateren uit 
1717. In 2002 is de molen genoveerd. De molen was 
in eigendom van de Abdij/Stift van Thorn.  
 

De molen is elke zondagmiddag van mei tot okt. in 
bedrijf. Molenaars en vrijwilligers zijn tussen 13.00 en 
17.00 uur graag bereid u rond te leiden).  
 

Na 400 m gaat u, boven op de dijk bij wkp 40, L 
(41) en u steekt de stuw over. Bij afrastering gaat 
u L het klinkerpad of graspad omlaag.  Beneden 
voorbij ijzeren hek en bij gebouwtje van Het 
Waterschap Limburg, steekt u de asfaltweg over 
en gaat u  schuin R het brede grindpad langs 
ijzeren hek omhoog.  Volg het pad over de dijk 
met rechts beneden de meanderende Neerbeek 
waar u straks langs loopt en links  beneden een 
grote tuinkas. Voorbij volgende ijzeren hek gaat u 
aan de asfaltweg, bij tuinkas, R en u loopt de 
buurtschap Hanssum/Neer binnen. Na 200 m gaat 
u voorbij zitbank “enne? nog eine denne” en bij 
wkp 39 en huisnr. 22 R (42/Molenstraat) over de 
smalle doodlopende weg, die na 50 m, voorbij het 
laatste huis (nr. 24), een  grindpad wordt.   
 

2. Na botenstalling, waar u links (slecht te zien) 
de plezierhaven Hanssum ziet, steekt u beneden 
via brug  de Neerbeek over die hier vlakbij in de 
Maas stroomt. Meteen na de brug gaat u bij 
zitbank en wkp 42 R (40) over het graspad met 
rechts de beek.   
 

(Dit pad kan soms drassig zijn. Is dat zo, loop dan  
hier bij wkp 42 RD (43) omhoog. Aan de T-splitsing 
bij wkp 43 gaat u R (45) de smalle asfaltweg omhoog 
en u passeert meteen links een aardig huisje.  Na 
250 m, ruim 50 m voorbij huisnr. 1, gaat u via 

draaihekje het pad omlaag en steekt u beneden de 
brug over. Ga nu veder bij **** in dit punt).  
 

Na 300 m steekt u R  (pijl) de brug over “**** en 
volg het graspad met links de meanderende beek 
en voor u mooi zicht op de kerk.  Voorbij klaphek 
gaat u L  de brug over.  Meteen na de brug gaat u 
bij ijzeren hek, R (pijl) via klaphek het klinkerpad 
omhoog met rechts de stuw. Boven aan de  
4-sprong bij stuw en wkp 40 gaat u L (46) over de 
dijk. (Op dit punt bent u al geweest). Steek bij  
wkp 46 de asfaltweg over en loop RD (47) over de 
dijk, die na bijna 200 m naar rechts (61) buigt.     
 

(Hier staat links aan de asfaltweg een infobord over  
de voormalige Winkelmolen en info over de plek waar 
de Romeinse weg Tongeren-Nijmegen hier vlakbij de 
Neerbeek overstak.  
 

De route volgend ziet u, waar de grindweg naar 
rechts buigt, voor u in de verte van rechts naar links 
de kerk in Nunhem, de kerk in Buggenu, de 157 m  
hoge radio en tv-toren in Roermond,  het hoogste 
gebouw van Limburg en links daarvan de 85 m hoge 
kerktoren van de St. Christoffelkathedraal.  
 

Hier heeft u ook weer mooi zicht op de kerk in Neer). 
 

3.   Na 700 m gaat u, voorbij ijzeren hek, bij wkp 
61 scherp L  (65) de rustige asfaltweg omlaag, die 
u geruime tijd RD volgt.    
 

(Hier staat rechts een infobord over de Schans van 
Neer. 
 

De route volgend passeert u meteen beneden de 
overloop van de Neerbeek.  
 

Na 150 m passeert u rechts de Zegershoaf (1684)).  
 

Na de volgende 700 m, gaat u in de buurtschap 
Gendijk aan de T-splitsing bij zitbank, groot 
wegkruis en de rijksmonumentale Isidioruskapel 
(1930), R (Gendijk) omlaag en u loopt tussen twee 
(voormalige) boerderijen door o.a. links de  
Diekenhoaf (1755).  Vlak voor de brug gaat u, bij 
trafokast en wkp 66, R (60) over het graspad met 
links de Neerbeek en rechts een aardig 
“tuinhuisje”. Na 400 m gaat u, voorbij rij 
knotwilgen, bij breed ijzeren hek door het klaphek 
en loop even verder RD het brede verharde pad 
omhoog.  
  

(Hier beneden bij stuw passeert u rechts de bypass 
van de Neerbeek. Bij hoog water en 
overstromingsgevaar wordt het water via deze geul 
rond het dorp geleid zodat overstroming in het dorp 
vermeden kan worden).  
 

Boven bij stuw loopt u RD (pijl) het klinkerpad 
omlaag. Negeer beneden bij wkp 60 smalle brug 
links  en loop RD (29) over het graspad met links 
de beek en de leuke korte omleiding in de beek.    
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(Na 300 m passeert u, voor mooie vijver, rechts een 
zitbank.  Achter deze zitbank lag de Schans van 
Neer, het huidige gebied gelegen tussen de 
knotwillgen.  
 

De Elsenschans, werd in 1624 aangelegd en bij het 
voorbij komen van plunderende legergroepen 
vluchten de gezinnen en hun vee hier naar toe. Vaak 
werd om de schans ook een gracht aangelegd om de 
schans nog meer te beschermen).  
 

Na 500 m gaat u door het klaphek en dan steekt u 
L de brug over. Aan de 3-sprong gaat u L (Steeg). 
Meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat u  
L (Engelmanstraat) omhoog. U komt weer bij het 
eetcafetaria met mooi terras, de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. In de zomer is er Italiaans schepijs. 
Binnen moet u zeker eens naar boven lopen naar 
de prachtige voormalige raadzaal waar u mooi  
kunt zitten.

 

 
Het eetcafé is gehuisvest in de voormalige school (1818). Het gebouw werd in 1818 gebouwd ter vervanging van 
een vorige school, die te klein was. Van 1850 tot 1992 deed het gebouw dienst als gemeentehuis van de 
toenmalige gemeente Neer, die toen fuseerde met Roggel. Vanaf 2000 heeft het pand horecabestemming.

Als u hier op het Kerkplein de trappen omhoog loopt, kunt u via de Mariakapel (rechts van hoofdingang) het mooie 
interieur van de Martinuskerk 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 naam “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 het jaartal 1447 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. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk 
zwaar te lijden gehad. Van de toren werden de klokkenverdieping en torenspits in 1944 door terugtrekkende Duitse 
troepen opgeblazen. De huidige soberder herbouwde toren dateert uit 1954. Naar aanleiding van de inwijding van 
de vorige kerk op 1 sept 1447 wordt de jaarlijkse kermis in Neer sinds toen in het eerste weekend van sept. 
gehouden. 
 

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.   

 


