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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling, wandelt u door het mooie dal van de Itterbeek naar 
Ittervoort en dan over graspaden richting Hunsel. De terugweg gaat over mooie veldwegen en langs het 
prachtige kasteel Borgitter, dat in België ligt. Halverwege staan enkele zitbanken.   
 

Startadres: Parkeerplaats Krekelbergplein, (Driessensstraat), Neeritter.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,49 km  1.40 uur  1 m  1 m 
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474. NEERITTER  7,5 km 
 

1.  Vanaf het Krekelbergplein loopt u richting het 
grote H. Hartbeeld (1921) en loop dan RD 
(Driessensstraat) richting Ittervoort. Neem nu de 
eerste weg R (Molenstraat/53).  
 

(U passeert meteen links “het Hoge Huis”. Dit 
voormalige novicen huis (opleiding tot zuster) met 
aan de achtergevel een groot H. Hartbeeld dateert uit 
1903. Het werd gebouwd als internaat en in 1930 
werd het pand het noviciaatshuis “St. Gabriël” van de 
kloosterorde van de kruisheren. In 1983 is het pand 
verbouwd tot appartementen).  
 

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

(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). 
 

De route volgend ziet u bij de Itterbeek links in het 
parkje het standbeeld staat van Kuëbe, een bekend 
figuur in Hunsel en omgeving). 
 

Aan de T-splitsing bij de Armenmolen 
(Molenstraat 12) gaat u R en steek via de  brug de 
Itterbeek over.   
 

(Meteen na de brug ziet u rechts 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 
Burgerlijk 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. Van 
1908 totdat de molen in 1950 werd stilgelegd was 
Pierre Coolen de pachter. Sinds 1972 heeft ze de 
functie van woonhuis. Zie infobord bij brug over 
Itterbeek).  
 

Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 16 L 
(blauwe ruit/zwarte cirkel) over de grindweg.  
 

(Even verder ziet u voor u de 132 m hoge tv-toren in 
Ittervoort).  
 

Waar links de heg ophoudt, gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 53 L (51/blauwe 
ruit/zwarte cirkel) door het klaphek en u loopt het 

dal van de Itterbeek binnen. Ga nu schuin rechts 
door het weiland en volg even verder geruime tijd 
het pad met links van u de meanderende Itterbeek 
en rechts afrastering.  
 

(Mogelijk komt u hier konikpaarden tegen. (De 21 km 
lange Itterbeek ontspringt in de Belgische plaats 
Gruitrode en via Thorn, waar ze ook wel de 
Thornerbeek wordt genoemd, mondt ze via de  
jachthaven van Wessem in de Maas uit).   
 

Aan het eind van het pad gaat u door het houten 
klaphek en ga dan bij wkp 51 L (17/blauwe 
ruit/zwarte cirkel) over de veldweg.   
 

(Meteen daarna ziet u bij brug links het 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. Zie infobord).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u R over het fietspad.   
 

2. Vlak daarna gaat u bij wkp 17 en 
Mariakapelletje (1863) L (16) over de 
grindweg/graspad met rechts van u achtertuinen 
van woningen in Ittervoort. Aan de kruising van 
graspaden bij wkp 16 loopt u verder RD (15) langs 
achtertuinen.  Aan de asfaltweg bij wkp 15,gaat u 
R (14) en u loopt Ittervoort binnen. Aan de 3-
sprong RD (Bosserstraat). Tegenover huisnr. 27 
gaat u L over het asfaltpad, dat links van deze 
weg is gelegen. Negeer “Eigen weg” links. Aan de 
asfaltweg gaat u L  (Bosserstraat). Meteen daarna 
gaat u bij stenen wegkruis en wkp 14 L (12) over 
de zandweg langs de rij eiken. Waar de zandweg 
naar links buigt, gaat u RD over het brede 
graspad gelegen tussen akkers. Het graspad 
buigt naar rechts. Aan de T-splitsing gaat u L 
(pijl/rode driehoek/zwarte cirkel) richting woning.   
 

3. Aan de asfaltweg gaat u L (13). Meteen daarna 
gaat u R (rode driehoek) over het graspad met 
rechts van u de haag bij woning. Steek de greppel 
over en ga meteen L (pijl/rode driehoek) langs 
deze greppel.  Aan de asfaltweg bij wkp 13  gaat u 
R (11/rode driehoek).  Bij rechts staande 
picknickbank, gaat u bij wkp 11, L (18/rode 
driehoek) over het bospad.  
U passeert bij zitbank de Óngerbrögker kapel en 
loop dan RD, negeer meteen zijpaadje rechts. 
Loop verder RD (rode driehoek)  over het graspad  
langs een grote akker.   
 

(Deze Mariakapel is rond 1900 gebouwd en 2005 
herbouwd. De kapel is genoemd naar de nabij 
gelegen hoeve Óngerbrögk).  
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Aan de T-splitsing bij zitbank en het “kapelke in 
de grote hongeberg” (Mariakapelletje) gaat u L 
(pijl/rode driehoek) 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.  
 

4. Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij boerderij L 
(rode driehoek/pijl) over de zandweg met voor 
weer de tv-toren. Na 150 m bij bosje buigt de 
veldweg naar rechts. Na bijna 150 m gaat u bij 
zitbank en wkp 18 RD (19) over de zandweg. Vlak 
daarna bij  boerderij met dierenweide en bij 
trafokast gaat u aan de 3-sprong bij wkp 19 R/RD  
(50) over het brede (gras)pad richting kerktoren 
met het mooie torentje van de Lambertuskerk in 
Neeritter. (U verlaat hier de route van de rode 
driehoek).  Voor de eerste huizen van Neeritter 
buigt het graspad naar rechts. Aan de asfaltweg 
aan de bebouwde kom gaat u L (Luciastraat).  
Aan de kruising gaat u R (pijl/Diamantstraat). De 
weg buigt bij basisschool St. Lambertus naar 
links (Op den Heuvel).  De weg buigt naar rechts 
en aan de 3-sprong gaat u RD over de 
doodlopende weg.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(Op den Koning). Aan de 3-sprong RD 
(Bodestraat).   
 

5. Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u L 
(Ringstraat).  Negeer  zijweg links. Aan de 3-
sprong bij stenen wegkruis gaat u R 
(Haardstraat).   
 

(U maakt nu nog een mooi ommetje over het 
kasteelterrein van kasteel/waterburcht  Borgitter).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 55 gaat u L (blauwe ruit) 
langs de hoge gsm mast en het rechts gelegen 

sportcomplex van V.V. Veritas.  Negeer (voet)pad 
links. Waar even verder de asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u gaat L (blauwe ruit) over het smalle 
pad, dat even verder naar rechts buigt.   
 

(Waar het paadje naar rechts buigt, heeft u voor u  
mooi zicht op de kerktoren. Even verder loopt u 
België binnen).   
 

Loop onder de onderdoorgang door en u staat 
meteen voor 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). 
 

Ga nu L en u loopt langs woningen.  
 

(Dit zijn de voormalige twee 18 eeuwse hoeves 
Breukskenshof en Halfeshof, die bij het kasteel 
hoorden.  Bij de poort bij huisnr. 19 a heeft u rechts  
een mooi doorkijkje op het kasteel. De woning met 
huisnr. 19 A is de voormalige kasteel watermolen, 
daterend uit 17e  eeuw).  
 

De klinkerweg wordt een grindweg. Aan de 
asfaltweg gaat u L. 
 

(Als u 20 m R gaat, dan ziet u bij infobordje de  
voormalige kasteelwatermolen “Borchmolen”).  
 

Bij wegversmalling, waar vroeger een bruggetje 
was (zie infobord) en bij grenspaal nr. 138 loopt u 
Nederland binnen.  U komt weer bij het mooie 
plein, genoemd naar de schrijver van het 
Limburgs Volkslied.  
   
   

 

 

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.   


