434. Neer 10,3 km
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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling loopt u langs de Friedesse watermolen en het Wijnbeekje
naar de buurtschap Waije. Dan wandelt u door het prachtige natuurgebied Weerdbeemden langs mooie
vijvers/plassen. De terugweg gaat door het bos van Musschenberg en langs de Maas met in de buurtschap
Schoor schitterend uitzicht. Onderweg staan voldoende zitbanken. Aan het eind is een gezellig terras bij
Eetcafé ’t Raodhoes. Op vertoon van wandelroute no 434 ontvangt U bij eetcafé 't Raodhoes bij de koffie voor 2
personen een heerlijke verrassing.

blz 2 van 4
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 bij het adres Waije 12, Neer en dan na 7 km pauzeren bij de sponsor. (Parkeer bij de
hoogspanningsmast). Start dan bij **** in punt 2 .
U kunt ook starten bij het kapelletje in Kessel -Eik (Maasstraat 62) en dan na 5 km pauzeren bij de sponsor.
Start dan bij ^^^^ in punt 3.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,28 km

2.15 uur

15 m

15 m

434. Neer 10,3 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
het café 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 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).
Steek via trappen en brug de beek/stuw over en
bij waterrad steekt u via volgende brug de
molentak over. U komt hier bij de Friedesse
watermolen (1717).
(Via het infobord dat aan de muur van de watermolen
(tegenover molensteen) hangt, komt u de
geschiedenis van de molen te weten. De molen is
elke zondagmiddag van mei tot oktober in bedrijf.
Molenaars en vrijwilligers zijn tussen 13.00 en 17.00
uur graag bereid u rond te leiden).
U passeert meteen rechts de prachtige
voormalige molenaarswoning (1717/huisnr. 1)
met de prachtige zijgevels waarin nu (2018) een
restaurant is gehuisvest. Loop RD de grindweg
omhoog. Aan de T-splitsing voor huisnr. 23
(voormalige boerderij uit de 18 eeuw) gaat u R
omhoog. Aan de kruising bij wkp 7 gaat u RD (2).
(Bij huisnr. 30 passeert u een groot muurkruis). Aan
de 3-sprong, met knotwilg in het midden, gaat u
bij wkp 2 L (4/Veurtje) omlaag. Na 100 m gaat u bij
wkp 4 R (34) over het graspad met rechts van u
een sloot (Wijnbeek), die vaak droog staat.
2. Steek boven de doorgaande weg over en volg
verder RD het graspad met rechts van de sloot.
Volg nu 1 km dit pad dat na 200 m gedurende
bijna 400 m door het bos loopt.

(Na het verlaten van het bos ziet u links twee
schietbomen met kogelvanger van de schutterij Sint
Sebastianus (1555)).
Aan de asfaltweg in de buurtschap Waije gaat bij
wkp 34 R (32). Vlak daarna aan de 3-sprong bij
gasleidingpaal gaat u RD (Waije).Na 350 m gaat u
**** meteen voorbij huisnr. 12 en bij
verkeerspiegel en wkp 32 R (33) over de veldweg.
Via brug steekt u het afwateringskanaal Meijel –
Neer over en dan buigt de veldweg bij wkp 33 en
straatbaksteenbedrijf naar rechts (35). Volg nu
het pad door de eikenlaan met rechts beneden
het kanaal.
(Het 10 km lange afwateringskanaal begint in Meijel
bij de Noordervaart ter hoogte van de Helenavaart en
stroomt bij de "Mussenberg" in de Maas. Tot de
dertiger jaren van de 20e eeuw werd het gebruikt
voor de scheepvaart. De trekschuiten werden m.n.
gebruikt voor het afvoeren van turf. Nu heeft het
enkel nog een afwateringsfunctie. Op diverse
plaatsen is het kanaal zelfs dichtgeslibd).
3. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong L over de
brede bosweg met rechts daarvan een smal
asfalt- fietspad.
(Tijdens of vlak na hoog water van de Maas kan het
natuurgebied Weerdbeemden onder water staan.
Loop dan hier RD naar de Maas. Voor de Maas gaat
u R het asfalt-fietspad omlaag. Ga dan verder bij ****
in punt 5).
Negeer meteen zijpad rechts. Aan de volgende 3sprong, waar het fietspad naar rechts buigt, gaat
u RD (40) over de bos- veldweg. Negeer vlak
daarna bospad rechts.
Aan het eind van de
bosrand gaat u aan de 3-sprong bij wkp 40 RD
(93) over de brede veldweg met links een smal
asfalt- fietspad.
(Rechts ziet u aan de overkant van de Maas de 45 m
hoge kerktoren van de Gertrudiskerk (1842) in
Beesel).
Na 100 m passeert u bij bomenrij/bosstrook een
zitbank. Na 300 m, aan het eind van de veldweg,
loopt u in Kessel- Eik RD over de asfaltweg.

^^^^ Aan de 4-sprong bij wkp 93 en het O.L.
Vrouwe kapelletje (1892) gaat u R (42) de
doodlopende weg omlaag.
(Hier aan de 4-sprong staat ook de ruïne/vervallen
oude O.L. Vrouwekapel (17e eeuw) met een
onderbouw van Maaskeien. In het huidig kapelletje
staat een kopie van het 16 eeuwse Mariabeeld van
de oude grote kapel).
Voorbij aardig optrekje (nr. 66) buigt de asfaltweg
naar rechts en wordt een dalende grindweg. Aan
de 3-sprong bij groen hek van Landgoed de
Weerdbeemden gaat u L met links zandgrindbedrijf Kuypers.
4. Na 100 m gaat u R en steekt u bij klaphek een
veerooster over. Meteen daarna gaat u L over het
graspad met rechts een lange vijver/plas. Volg nu
geruime tijd het graspad langs de vijvers/plassen.
(Let op: zoek zelf het juiste pad. Door de hoge
begroeiing kan dit soms lastig zijn). U bent nu in het
natuurgebied de Weerdbeemden.
(De Weerdbeemden gelegen vlak langs de Maas,
tussen De Musschenberg en Kessel-Eik, is ontstaan
door klei afgraving ten behoeve van een
steenfabriek. In de 19de eeuw werd hier met hand en
kruiwagen klei gedolven voor de fabricage van
bakstenen. Dit gebeurde ter hoogte van de
steenfabriek. In de jaren na de afgraving ontwikkelde
de Weerdbeemden zich tot een zeer gevarieerd
moerasgebied met een rijkdom aan flora en fauna.
Vooral de watervogels vinden hier een waar paradijs.
Gallowayrunderen zorgen voor de nodige begrazing.
Met regenachtig weer kan het hier drassig zijn).
Voor de tweede vijver buigt het pad naar links
met rechts de vijver. Na deze vijver loopt u RD
langs de derde vijver, die vaak droog staat.
(Links ziet u hier aan de overkant van de Maas weer
de kerk in Beesel en de windmolen genaamd “de
Grauwe
Beer”.
Deze
beltkorenmolen,
een
achtkantige bovenkruier, is oorspronkelijk een
houtzaagmolen die begin 17e eeuw in Zaandam
werd gebouwd).
Let op! Voorbij de derde vijver, die vaak droog
staat, gaat u R omlaag en ga dan meteen L over
het graspad met rechts de vierde vijver met veel
kroos. Even verder passeert u links de vijfde
plas, een kleine plas. (Hier ziet u links de Maas). 50
meter verder passeert u rechts de zesde vijver,
waarop ook veel kroos ligt. Vlak daarna gaat u
langs het klaphek en loop RD met links
afrastering.
5. Bij ijzeren hek gaat u door het volgende
klaphek en ga dan meteen L over het licht
stijgende smalle pad door de bosrand van de
Musschenberg. Na circa 200 m gaat u aan de 4sprong bij “grasveldje” R het smalle bospad
omhoog met boven links van u de steile rand.
Blijf dit pas RD volgen. Bij ijzeren “afrastering”
gaat u links om de “afrastering” heen en loop dan
omhoog en dan naar L met links de steile
Maasrand. Negeer zijpaden. Na 200 m gaat u bij
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wandelmarkeringspaal RD (35). Meteen daarna bij
zitbank, prima pauzeplekje na 6,5 km met mooi
uitzicht op de Maas (afhankelijk van jaargetijde),
gaat u R. (Een eind verder in de buurtschap
Hanssum staan zitbanken waar u schitterend uitzicht
over de Maas heeft). Meteen daarna gaat u bij
volgende zitbank, picknickbank en wkp 35 L (37)
het smalle asfalt- fietspad omlaag **** en via
stalen brug steekt u het afwateringskanaal Meijel
– Neer over en loop dan RD omhoog. Boven bij
zitbank gaat u verder RD over het asfalt- fietspad
met links beneden de Maas.
6. Na 100 m gaat u aan de T-splitsing bij
zitbanken L over de asfaltweg, die u geruime tijd
RD volgt.
(U passeert zitbanken met mooi uitzicht op de Maas.
De zitbanken met het mooiste uitzicht komen een
eindje verder. Links aan de overkant van de Maas
ziet u het natuurgebied de Rijkselse Bemden, dat
ontstaan is door grootschalige grindwinning. Het
gebied bestaat uit 27 hectare water en 8 hectare land
en is zeer geliefd bij watervogels. Aan de overkant
ziet u ook een oude doodlopende Maasmeander
(Dode Maas).
Na bijna 500 m gaat u aan de 3-sprong in de
buurtschap Hanssum bij wkp 37 RD (38/Schoor).
(Hier staan zitbanken waar u werkelijk schitterend
uitzicht heeft op de Maas en de voorbij varende
schepen. Hier maakt de Maas een grote bocht, die
vroeger bij de schippers bekend stond als de
beruchte bocht van Neer en Beesel. Links in de verte
ziet weer de kerktoren in Beesel en rechts in de verte
ziet u de kerktoren in Swalmen).
Negeer zijweg rechts (Maaszicht). U passeert
meteen daarna het terras van restaurant De
Troost.
(Hier staat links van de weg het infobord “Het
Voetveer”).
Bij wkp 38, de jachthaven van WSV Hansum en
het fietsers- voetgangersveerpont Beesel/Rijkel
(alleen in de zomermaanden) buigt de weg naar
rechts (39). Negeer na 50 m inrit links naar
jachtwerf. Aan de kruising bij het grote houten
wegkruis
type
vliegermodel
gaat
u
L
(pijl/Molenstraat). Na 30 m gaat u bij wkp 39 L
(42/Molenstraat 22-24) over de doodlopende
klinkerweg.
(Als u hier 10 m RD loopt dan komt u bij een zitbank
met de tekst “Enne? Nog eine denne? Hier hangt
ook een infobordje over het buurtschap Hanssum).
Voorbij het laatste huis (nr. 24) wordt de
klinkerweg een dalend (voet)pad. Via brug steekt
u de Neerbeek over en bij zitbank en wkp 42 loopt
u RD (43) het pad omhoog. Bij houten hek en
wkp 43 gaat u R (45) de asfaltweg omhoog.
Negeer draaihekje rechts richting brug.
7. Aan de T-splitsing bij wkp 45 gaat u R (46) met
rechts hoge afrastering.

(Hier aan de T-splitsing ziet u voor u in de verte de
157 m hoge radio en tv-toren in Roermond.. Links
daarvan ziet u de 85 m hoge kerktoren van de St.
Christoffelkathedraal).
Aan de kruising bij zitbank loopt u RD (Eiland).
Meteen daarna bij twee ijzeren hekken gaat u bij
wkp 46 RD 36.
(Even verder ziet u rechts alweer de Martinuskerk in
Neer).
Aan de 3-sprong bij wkp 36 gaat u L
(61/Rohrstraat) en u passeert meteen bij
zitbanken de Antonius van Paduakapel (1990), de
heilige van de verloren voorwerpen. Na 100 m
gaat u bij wkp 61 schuin R (60) over de smalle
asfaltweg. U passeert het infobord “De Schans
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van Neer”. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag en
steek bij wkp 60 RD (3) via brug weer de
Neerbeek over en volg het asfaltpad dat meteen
naar rechts buigt met rechts de meanderende
beek. Het pad buigt naar links. Aan de T-splitsing
in Neer gaat u R. Aan de 4-sprong bij wkp 28
gaat u RD (22) en u passeert meteen rechts het
Schepenhuis (huisnr. 13) en tevens het oudste
huis (1661) van Neer met de prachtige gezwenkte
gevels (soort klokgevel). Meteen daarna passeert
u een maquette van de oude Schepenbank. U
komt weer op het Kerkplein bij het eetcafé, de
sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt
eten of drinken.

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 L 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 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 september 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.

