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Deze gemakkelijke en schaduwrijke boswandeling gaat door het Nationaal Park Hoge Kempen. Na een flink 
stuk door de bossen passeert u de mooie waterburcht en het prachtige slot Pietersheim. Dan wandelt u 
nog een mooi stuk langs het kanaal Briegden-Neerharen. Neem zelf proviand mee, er staan enkele 
zitbanken onderweg.    
 

Startpunt: Café Mesjeu, Kasteelstraat 48, Lanaken – Neerharen.   
U kunt voor het café in de straat parkeren. Naast de kerk is ook en grote parkeerplaats, navigatie: Kasteelstraat 32. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,42 km  2.30 uur  24 m  24 m 
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631. LANAKEN (Neerharen) 11,4 km 
 
1.   Met uw rug naar het café gaat u L.  Aan de 3-
sprong bij oorlogsmonument en voor grote 
parkeerplaats en St. Lambertuskerk (1875) gaat u 
R (Keelhoffstraat).     
 

2. Aan de kruising bij voormalig gemeentehuis 
gaat u RD  (Keelhoffstraat). Negeer  zijweg links. 
Steek bij verkeerslichten en muurkruis via het 
zebrapad de drukke doorgaande weg 
(Staatsbaan/N78) over en loop RD 
(Schuttershofstraat). Negeer twee zijwegen links 
(Rozenlaan/Azaleastraat). Voorbij Mariakapel 
(1960/Maagd der Armen) gaat u R (Van 
Kerckemstraat). Neem vervolgens de eerste weg 
L (Dobbelsteynstraat).  Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u R (fietsroute 140) over de 
doodlopende weg. 
 

(Deze wijk wordt ook wel de Goudkust genoemd) 
 

Aan de schuine T-splitsing gaat u bij 
verkeersspiegels L (fr. 140) over de smalle 
asfaltweg. Aan de 4-sprong voorbij landhuis en 
bij 4 sterren hostellerie La Butte aux Bois en twee 
pilaren gaat u RD (groene rechthoek) langs het 
wandelbord Pietersheim. Bij ingang van het 
voormalig voetbalveld van Neerharen wordt de 
asfaltweg een grindweg. Negeer zijpad links. Aan 
de 4-sprong gaat u RD (groene rechthoek/paars 
“kopje” (omgekeerde trapezoïde) over de bosweg 
langs de afsluitboom.  
 

3.   Aan de kruising gaat u R (groene rechthoek/ 
omgekeerde  paarse trapezoïde). Aan de 
volgende kruising gaat u RD (hondenzone) door 
het klaphek. Aan de T-splitsing, met rechts het 
volgende klaphek, gaat u L.  Negeer zijpaden 
links en blijf het pad RD volgen met rechts van u 
afrastering. Via klaphek verlaat u de hondenzone. 
Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(groene rechthoek/omgekeerde paarse 
trapezoïde) en even verder loopt u RD over het 
knuppelpad gelegen in moerasgebied.  
 

(Rechts tussen de bomen door ziet u de 
Droogmeervijver).   
 

Negeer zijpaden links. Na 600 m gaat u aan de T-
splitsing L (groen/paars).  Meteen daarna gaat  u 
aan de Y-splitsing R (groen/paars) met rechts van 
u een greppel/”slootje”. Aan de 3-sprong bij  
bruggetje gaat u L (groene rechthoek/gele 
zeshoek). Volg nu 1,2 km de route van de groene 
rechthoek en gele zeshoek  Negeer graspaden.  
 

(Even verder passeert u een zitbank, een leuke 
pauzeplek (4,2 km)).  
 

Aan de 3-sprong RD.  Aan de T-splitsing bij het 
Asbeekje gaat u L. Aan de 4-sprong RD. Negeer 
zijpad rechts (ruiterroute 92).   

4. Aan de kruising bij wandelwissel 68 gaat u R 
(gele zeshoek/rode driehoek). U verlaat hier de 
route van de groene rechthoek. Negeer zijpaden. 
Na 600 m gaat u aan de 3-sprong in de mooie 
beukenlaan bij wandelwissel 71 L (lange 
afstandswandelroute) omlaag met rechts van u 
gekapt berkenbos.  
 

(U verlaat hier de route van de gele zeshoek en rode 
driehoek. Blijf nu tot nader order (circa 1 km) de 
lange afstandswandelroute volgen).  
 

Negeer zijpad links. Een eindje verder buigt het 
pad naar rechts. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan 
de kruising bij wandelwissel 70 gaat u R (rode 
driehoek). Aan de T-splitsing gaat u R (rode 
driehoek). Neem dan het eerste pad L (rode 
driehoek). Aan de T-splitsing bij zitbank en 
wandelwissel 72 gaat u L (rode driehoek/blauwe 
ruit/wit-rood).  
 

(De weilanden links horen bij de bekende stoeterij 
Zangersheide (springpaarden van de in nov. 2015 
overleden  Léon Melchior)).  
 

Aan de 3-sprong bij wandelwissel 73 en hoge 
korfschansmuur en grote zitbank gaat u RD (rode 
driehoek/blauwe ruit). U verlaat hier de lange 
afstandswandelroute.  
 

(Als u hier 50 m R gaat , dan komt u bij de 
parkeerplaats van de kinderboerderij Pietersheim. 
Hier is ook de ingang).  
 

Steek bij afsluitbomen de asfaltweg over en loop 
RD (rode driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek)  
over het bospad richting waterburcht. Negeer alle 
zijpaden en volg geruime tijd het bospad RD.  
 

(U passeert enkele onderdelen van het Kabouterpad. 
Een eind verder ziet u het sportcomplex van 
Lanaken).     
 

5. Na 750 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank 
en wandelwissel 75 R (rode driehoek/blauwe ruit)  
richting waterburcht. Meteen na de burg gaat u 
aan de 3-sprong bij grote picknickbank RD. Vlak 
daarna gaat u L en steek via de smalle brug de 
gracht van de waterburcht over. U komt op de 
binnenplaats van de mooie gerenoveerde 
waterburcht, die uit rond 1150 stamt.  
 

Als u op de binnenplaats meteen links de trap afloopt 
dan komt u ij de kelder kapel waar u meer te weten 
komt over de geschiedenis van de burcht.  Duw even 
op de knopjes bij de jaartallen 1127 en 1579. Als u 
op de binnenplaats links de trap omhoog loopt dan 
komt u bij de boven kapel. De boven elkaar liggende 
kapellen stammen uit rond 1150. In de boven kapel is 
in 1721 prinses Charlotte Nassau – Hadamer met 
Jean – Philippe Eugène, graaf van Merode in het 
huwelijk getreden.  



Hier in de boven  kapel kunt u ook lezen op welke 
afschuwelijk wijze Maria Nysten (1603), Petrus 
Sybrechts (1618), Lemmer Anten en Conradt 
Lichthert (1576) om het leven zijn gekomen. Aan het 
einde van de binnenplaats is links het 
bezoekerscentrum en via dit centrum kunt u gratis 
het interactief museum bezoeken. Als u boven in het 
museum bij de deur op de witte knop drukt, dan komt 
u buiten en kunt een rondje om de burcht lopen. U 
heeft hier mooi  zicht o.a. op kasteel Pietersheim. U 
komt dan ook weer bij de  boven kapel 
 

Via andere uit – ingang verlaat u de binnenplaats 
en steekt u via andere brug weer de gracht over. 
Meteen na brug gaat u L.  Vlak daarna gaat u bij 
kunstwerk “Adelaar” R over het grindpad met 
rechts van u het mooie slot Pietersheim.  
 

(Het huidige kasteel dateert uit 1924. Zie infobord). 
 

Bij  afsluitpaal en infopunt gaat u RD (groene 
rechthoek) over de asfaltweg gelegen tussen de 
mooie lindebomen.  
 

(In de weilanden rond het slot ziet u mogelijk 
Kempische schapen grazen).    
 

Aan de voorrangsweg gaat u L (fr.131) over het 
fietspad.  Vlak daarna gaat u L (Rode 
Kruisstraat/fr. 131) over de doodlopende weg, die 
meteen naar rechts buigt. Neem nu het eerste 
betonnen pad (fietspad) R (fr. 131) omhoog 
richting Smeermaas. Aan de 3-sprong na het 
viaduct gaat u L verder omhoog richting 
Smeermaas.   
 

6. Steek bij brug voorzichtig de voorrangsweg 
over en loop bij verbodsbord RD de asfaltweg 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (fr. 

54) over de asfaltweg (voormalig jaagpad) langs 
het kanaal Briegden-Neerharen (1930-1934).  
 

(Dit is het 4,8 km lange verbindingskanaal tussen het 
Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart. Een eind 
verder passeert u links in de muur van de 
betoncentrale Keulen een oorlogsbunker).  
 

Voor de sluis “Neerharen” buigt de weg naar 
links. 
 

(Links ziet u villapark Neerharen en even verder 
passeert u de voormalige sluiswachterswoning en 
weer een  oorlogsbunker. De bunkers hoorden in de 
Tweede Wereldoorlog bij de  Briegden – Neerharen 
linie, die in totaliteit uit elf bunkers bestond).   
 

Aan de kruising gaat u L (Heirbaan). 
 

(Als hier even naar R loopt, dan komt u bij de sluis).  
 

Meteen daarna gaat u R (oranje cirkel) over de 
brede grindweg. Aan het betonnen pad RD. 
Meteen daarna, waar het betonnen pad bij 
muurkruis naar links buigt, gaat u RD over de 
grindweg. Even verder gaat u L over de smalle 
asfaltweg (jaagpad).  
 

(Even verder vloeien de Zuid-Willemsvaart en het 
kanaal Briegden-Neerharen samen).  
 

Volg nu de weg langs het kanaal RD. Negeer 
zijweg links. Aan de 3-sprong voor 
parkeerplaatsje gaat u L (oranje cirkel/ 
Kasteelstraat). Meteen daarna aan de 3-sprong 
RD. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u 
RD (oranje cirkel) over de smalle asfaltweg, die 
naar links buigt. Aan de T-splitsing gaat u L 
(oranje cirkel).  U komt weer bij het begin.  
 

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.   


