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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u via de “dodendraad” naar de Uffelse Molen. Dan loopt u via een  
lang stuk langs de meanderende Uffelse Beek, die hier langs en door een brede bosstrook stroomt naar 
Hunsel. Via veldwegen loopt u naar de rand van Ittervoort. Via het mooie Dal van de Itterebeek loopt u dan 
naar Neeritter waar u o.a. de Armenmolen en het prachtige kerkje, dat te bezichtigen is, passeert. Via het 
mooie kasteel Borgitter loopt u terug naar de uitspanning bij de forellenvijver. Onderweg staan enkele 
zitbanken. U kunt de route inkorten tot 10 km. 
 

Startadres: Parkeerplaats Forellenvijver Heioord, Rutjensstraat 6,  Neeritter.  
 

U kunt ook starten vanaf het plein/parkeerplaats bij de kerk in Hunsel (Jacobusstraat 13) en dan na 8 km 
pauzeren bij de uitspanning bij Forellenvijver Heioord. Met uw rug naar de kerk en gezicht naar het plein 
gaat u R. Ga dan verder bij **** in punt 2.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,90 km  2.50 uur  1 m  1 m 
 

 
 

464. NEERITTER   12,9 km – 10 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
asfaltweg en ga L.  Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong R (fietsroute 25) verder over de smalle 
asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
infobordje en wandelknooppunt (wkp) 35  gaat u 
RD (34/Oude Brugstraat nr. 3) over de 
doodlopende weg, die na 100 m een veld– 
zandweg wordt, die u RD (oranje cirkel/groene 
rechthoek) volgt. Aan de kruising bij wkp 34 gaat 
u L (32) over de grindweg/bomenlaan. Na 250 m 
steekt u bij brug en grenspaal 145 de Lossing 
over en loop RD over de smalle asfaltweg, die 
naar links buigt.  Aan de 4-sprong bij schuilhut 
met picknickbank, bordje “Vlasbrei en wkp 32 
gaat u R (31) over de veldweg.  
 

(In de schuilhut komt u via boven hangende 
infoborden meer te weten over de dodendraad, die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) door de 
Duitsers op de 300 km lange grens tussen bezet 
België en neutraal Nederland is geplaatst. Hier bij 
grenspaal nr. 146, wachthuisje en Schalthaus L 3 is 
de toenmalige situatie nagebouwd. Op de middelste 
versperring/draad stond 2000 volt. Op de andere 
twee draden stond geen of lage stroom (schrikdraad).  
 

Aan de schuine T-splitsing gaat u R (pijl) over de 
smalle asfaltweg. die naar links buigt. Na 300 m  
passeert u links een melkveebedrijf. 400 meter 
verder passeert u bij het St. Antonius van Padua 
kapelletje rechts de Uffelse Molen. Steek de 
voorrangsweg over en ga bij wkp 31 R (10) over 
het twee richtingen fietspad.  
 

(Rechts ziet u het grote waterrad van de Uffelse 
molen, die vermoedelijk uit de 13e/14e eeuw hier al 
stond. De huidige niet meer in gebruik zijnde molen 
stamt uit 1800). 
 

2. Meteen daarna, net vóór brug, gaat u L 
(10/groene rechthoek) over het brede graspad 
met rechts de Uffelse Beek.  
5 
 

(Na 500 m, waar links de bosstrook begint, ziet u 
rechts op akker een hoge paal met valkennest. Hier 
ziet u ook de 132 m hoge tv-toren in Ittervoort, die u 
tijdens deze wandeling vaker zult zien. Even verder 
wordt de beek, een meanderde beek gelegen in een 
brede bosstrook).  
 

Negeer na 1,1 km bij wkp 10 bospad schuin links 
en loop nog 1,3 km verder RD (83) over het brede 
graspad langs de beek. (U verlaat hier de groene 
rechthoek). Meteen daarna buigt het pad naar 
links met rechts de brede Uffelse Beek.  

(In de jaren 60 van de vorige eeuw is de beek 
gekanaliseerd. Dit stuk, dat rechts doodloopt, is hier 
nog een overblijfsel van).  
 

Even verder, waar het graspad naar links buigt, 
wordt de beek weer een meanderende beek. In 
Hunsel steekt u R (pijl) via brug de beek en u 
passeert links de school en rechts de Jacobus de 
Meerdere kerk.  
 

**** (Op de parkeerplaats tegenover de kerk staat 
een zitbank (5,1 km), Hier op het plein staat ook een 
oorlogsmonument, een bronzen beeld van een 
mannenfiguur en een vrouwenfiguur met op haar arm 
een kind, t .h.a. de bevrijding van Hunsel op 25 sept. 
1944 door de brigade Piron. Vanaf medio 2020 staan 
in het parkje voor de kerk ook zitbanken.  
 

Vlak voor de ingang van de kerk, die te bezoeken is, 
staan rechts zeven kruisen van de Engelse 
bemanningsleden van de bommenwerper Lancaster 
ME 858 van het 514 squadron van de R.A.F.. De 
boonwerpen is in de vroege morgen van 21 juli 1944 
door een Duitse nachtjager aan de rand van Hunsel  
afgeschoten. Het vliegtuig was op weg naar het 
Duitse Homberg (deelstaat Hessen). Aan de 
Schansstraat, tegenover nr.4. staat een monument 
voor deze gevallen bemanningsleden.  
 

De huidige Jacobus de Meerdere kerk stamt uit 1839. 
De mergelstenen kerktoren dateert uit 1300. Het koor 
werd in 1925-'26 uitgebreid met zijkapellen. Tevens 
werd toen de toren met een geleding verhoogd. De 
toren werd in 1944 opgeblazen door terugtrekkende 
Duitse troepen. In de toren hangen twee luidklokken. 
De oudste dateert uit 1667 en werd toegewijd aan de 
H. Jacobus. De tweede is uit 1955, het jaar dat de 
herbouwde toren gereed kwam en is gewijd aan de 
tweede patroonheilige van de kerk, de H. Marcoen 
een heilige die niet vaak voorkomt).  
 

Aan de T-splitsing, met voor u de voormalige 
pastorie (nr.15), gaat u R (Jacobusstraat) met 
rechts de speeltuin Zeeverhof en links de 
voormalige langgevelboerderij (nr 17).  Ga links 
van de weg lopen en loop het dorp uit.  
 

(Vlak daarna kunt u voorbij de brandweerpost Hunsel 
en een gemeentelager van de gemeente Leudal  
over de links gelegen grasstrook lopen. Links ziet u 
hier weer de tv-toren). 
 

Na 500 m gaat u aan de kruising met de 
Smidstraat RD (Jacobusstraat).   
 

3. Na 250 m gaat u tegenover zorgboerderij De 
Meysebergh (huisnr. 25) schuin R over de veld- 
zandweg met rechts mooi zicht op de kerktoren.  
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Aan de 3-sprong bij bosrand,  zitbank (6,3 km) en 
Mariakapelletje, “kapelke In de Hongeberg”, gaat 
u RD over de bosweg met rechts een dieren 
“parkje”.  Negeer zijpaden en blijf de veldweg, die 
even verder langs de links gelegen bosrand en 
een eind verder langs de rechts gelegen zeer 
smalle bosstrook loopt, geruime tijd RD (rode 
driehoek) volgen. Na 1 km gaat u aan de 3-sprong 
bij boerderij L (rode driehoek/pijl) over de 
zandweg met voor u weer de tv-toren. Na 150 m 
bij bosje buigt de veldweg naar rechts. 
 

4. Na bijna 150 m gaat u bij zitbank (7,8 km) en 
wkp 18 RD (19) over de zandweg.  
 

(Degene die 10 km loopt, gaat hier nog vóór de 
zitbank R (33) over het paadje door de bosrand. 
Ngeer zijpaden. Na 750 m steekt u bij de galgenberg 
van Neeritter en wkp 33 de doorgaande weg over en 
loop RD (34) over het brede pad. Negeer zijpaden. 
Na 600 m gaat u aan de kruising bij wkp 34 RD (35) 
over de veldweg, die na 200 m bij inrit een smalle 
asfaltweg wordt. Aan de 4-sprong bij wkp 35 gaat u 
RD over de smalle asfaltweg, die na 250 m naar links 
buigt en u komt meteen links weer bij de uitspanning 
bij de forellenvijver). 
 

(De route volgend ziet u meteen daarna, einde 
bosstrook, voor u de Lambertuskerk met het mooie 
torentje in Neeritter, waar u straks doorheen loopt).  
 

Vlak daarna bij  boerderij met dierenweide en bij 
trafokast gaat u aan de 3-sprong bij wkp 19 L (16) 
en u passeert meteen links een insectenhotel/ 
bijenoase. Meteen daarna bij inrit wordt de 
veldweg een smalle asfaltweg.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD over het brede graspad met voor u de 
tv-toren. Aan de kruising van graspaden aan de 
rand van Ittervoort gaat u bij wkp 16 en bij 
verbodsbord R (17/rode driehoek). Bij 
Mariakapelletje (1863) steekt u de  doorgaande 
weg over en ga bij wkp 17 R (51) over het 
fietspad. Vlak daarna gaat u L (blauwe ruit)  over 
de veldweg met rechts de voormalige 
Schouwsmolen waar twee molenstenen tegen de 
muur staan. U steekt de Itterbeek over.   
 

(Meteen na de brug ziet u rechts het grote waterrad 
van de Schouwsmolen. Mogelijk stond in 1252 op 
deze plek al een watermolen. De huidige molen 
dateert uit 1630. Peter Schoufs, pachter van de 
molen in 1562, is de naamgever van de molen. Het 
nieuwe houten waterrad is in 2015 op initiatief van de 
bewoners aangebracht). 
 

5. Vlak daarna gaat u bij wkp 51 R (53/blauwe ruit) 
door het klaphek volg RD het (gras)pad door het 
dal van de Itterbeek met links afrastering en 
rechts de meanderede Itterbeek.  
 

(Na 50 m ziet u de aftakking van de molentak. 
Mogelijk komt u hier konikpaarden tegen). 
 

Na 500 m, einde links staande afrastering, gaat u 
schuin L richting klaphek. Na het klaphek bij wkp 
53 gaat u R (54/blauwe ruit) over de veldweg. Aan 
de asfaltweg in Neeritter gaat u R.  

(Meteen daarna, net voor de brug, ziet u links het 
grote waterrad van de  Armenmolen.  In 1280 wordt 
de molen voor het eerst genoemd, toen was ze in 
kerkelijk bezit. Toen heette de molen de Neermolen 
of Gasthuysmolen. De korenmolen diende toen als 
dorpsmolen. Het huidig pand stamt uit 1686. De 
watermolen dankt haar naam “Armenmolen” aan de 
schenking van de molen door de kasteelheer van 
kasteel Borgitter aan het Armbestuur van Neeritter. 
Deze verpachtte de molen steeds voor een periode 
van 6 jaar. De pacht werd in natura betaald en werd 
meteen uitgedeeld aan de armen in en rond 
Neeritter. Bij de komst van de Fransen in 1794 werd 
de molen een banmolen, waar de  inwoners van 
Neeritter, Ittervoort en Hunsel hun granen moesten 
laten malen. In 1950 werd de watermolen stilgelegd. 
Sinds 1972 heeft ze de functie van woonhuis. Bij 
infobord bij de brug komt u meer te weten over de 
Itterbeek).   
 

Steek de brug over en ga dan meteen L 
(Molenstraat/blauw) met links de Armenmolen.   
 

(Links bij de Armenmolen staan bij het infobord over 
het boekje van Gerard Krekelberg twee zitbanken. 
Rechts in het parkje, waar ook het standbeeld staat 
van Kuëbe, een bekend figuur in Hunsel en 
omgeving, staan ook zitbanken (10 km)).  
 

U passeert links de mooie St. Lambertuskerk, 
waarvan het prachtige interieur te bezichtigen is.  
 

(Voor u ziet u boven in muurnis een groot H. 
Hartbeeld (1903) dat bij het voormalige novicen huis 
(opleiding tot zuster) hoorde. De vlakke romaanse 
toren (de “peperbus”) stamt uit de 13e eeuw. Het 
gotische middenschip dateert waarschijnlijk uit de 14e 
eeuw, toen tevens de kerktoren met mergelstenen 
werd verhoogd. Het koor en de zijbeuken werden in 
de 15e eeuw gebouwd. In 1973-1974 is de kerk 
gerestaureerd. In de kerk staat een prachtige 
preekstoel en twee barokke zijaltaren t.w. het St 
Lucia en Maria altaar).    
 

Aan de  T-splitsing gaat u L.  Aan de Y-splitsing 
voor het grote dorpsplein en H. Hartbeeld (1921) 
gaat u L (Gasthuissstraat).  
 

(Het plein. Krekelbergplein, is genoemd naar de 
schrijver van het Limburgs Volkslied).  
 

Aan de T-splitsing voor mooi herenhuis 
(nr.3/laatste helft 19e eeuw) en oude ANWB-
wegwijzer gaat u L (Bosstraat). Bij 
wegversmalling, waar vroeger een bruggetje was 
(zie infobord) en bij grenspaal nr. 138 loopt u 
België binnen.  
 

6. Meteen voorbij huisnr. 25 en plaatsnaambord 
Kessenich gaat u R over de brede grindweg, die 
een klinkerpad wordt.  
 

(Het bordje Privaatdomein geldt niet voor 
wandelaars.  Hier bij begin van de grindweg ziet u 
links van het kasteel het waterrad van de 
kasteelmolen (1638)).    
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Waar de klinkerweg naar rechts buigt, heeft u 
door het hek mooi uitzicht op het prachtige 16 
eeuwse waterkasteel Borgitter.  
 

(Het waterslot werd begin 16e eeuw gebouwd. Van 
het oorspronkelijke kasteel is niets bewaard.  
Enkel de hoektoren dateert uit 1610. Het huidig 
gebouw in Maaslandse stijl dateert uit het einde van 
de 18e eeuw).  
 

De klinkerweg buigt naar links. Voorbij huisnr. 21. 
met links weer mooi uitzicht op het kasteel, gaat 
u R (blauwe ruit) door de onderdoorgang en volg 
ven verder RD het smalle pad. 
 

(Waar het paadje naar links buigt, heeft u rechts weer 
mooi zicht op de kerktoren. U loopt nu weer op 
Nederlands grondgebied).   
 

Aan de 3-sprong gaat u R (blauw) over de smalle 
asfaltweg met links het sportcomplex van V.V.  
Veritas. Negeer voetpad rechts. Aan de T-
splitsing bij wkp 55 gaat u L (44).  Aan de kruising 
bij wkp 44 loopt u RD (45/Haardstraat).  

7. U passeert zachtfruitkwekerij van Zuilen met 
daar tegenover een grote rode bessen (wiemele) 
plantage. Na 300 m  voorbij huisnr. 20 wordt de 
asfaltweg een grindweg. U passeert rechts de 
volgende grote rode bessen plantage.  200 meter 
verder, voorbij rechts staande  ijzeren afrastering, 
gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 45 R 
(43)  over de bosweg. Na 30 m aan de volgende 3-
sprong gaat u R/RD.  Aan de T-splitsing bij wkp 
43 gaat u R (42) over de smalle asfaltweg. Na 20 
m gaat u L (ruiterroute 99) over het graspad met 
links de bosstrook en rechts een akker. (Rechts 
ziet u weer de tv-toren).  Aan de volgende T-
splitsing bij wkp 48 gaat u L (40) over de smalle 
asfaltweg. Na 400 m gaat u aan de ongelijke 4-
sprong bij huisnr. 3 en wkp 40 RD (35). Na 150 m 
komt u weer bij Heioord, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras, 
waarvan een deel  vlakbij de visvijver ligt, nog 
iets kunt eten of drinken. Vriendelijk prijzen.  
 

 
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.   
 


