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Het loont zeker de moeite om voor deze gemakkelijke dagwandeling naar het Belgische dorpje Opoeteren 
te rijden, dat ten westen van de stad Maaseik ligt.  U wandelt eerst een prachtige stuk door het bos langs 
de kabbelende Bosbeek en dan gaat het een flink stuk over graspaden, veldwegen, bospaadjes naar de 
halverwege gelegen visvijver met het leuke terras van Fietscafé Bergeinde. De terugweg wandelt u door 
een klein gehucht en dan door de bossen naar een panoramaheuvel met schitterend uitzicht op het 
Bergerven en natuurgebied. Dan volgen enkele leuke en heuvelachtige paadjes door de bossen en komt u 
weer in het centrum.  Het grootste gedeelte van de route is onverhard. Trek er een hele dag voor uit en 
geniet van de rust in dit gebied.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,82 km  4.15 uur  50 m  143 m 

 
Startadres: grote parkeerplaats aan het Kerkplein (Navigatie adres Kerkplein 5). 
 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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930. OPOETEREN 17,8 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats loopt u RD 
(Kerkplein) langs de kerk.  
 

(De huidige neo gotische vorm van de Sint Dionysius 
kerk dateert uit 1905. De vorige kerk, die 
waarschijnlijk uit de 12e eeuw stamde, is in 1904 
gedeeltelijk afgebroken. Uitgezonderd het 
middenschip (15e eeuw) en de toren en de 
noordkapel (doopkapel), beiden stammend uit 1571 
De fundamenten van de oorspronkelijke kerk dateren 
uit de 9e eeuw en werden in 1973 blootgelegd. In de 
kerk staan o.a. een doopvont (14e eeuw), een 
romaans wijwatervat (13e eeuw) en een beeld van 
O.L. Vrouw (15e eeuw)).   
 

Steek via het zebrapad de doorgaande weg over 
en ga R. Via het volgende zebrapad steekt u de 
volgende doorgaande weg over. Ga dan L 
(Neeroeterenstraat) over het trottoir langs deze 
doorgaande weg. Bij 2 bushokjes en huisnr. 10 
gaat u R het smalle pad omlaag, met links de 
haag en rechts het tuinhekwerk.  Ga beneden 
door de nauwe doorgang en volg het bospad RD 
met rechts van u een visvijver.  Aan de 3-sprong 
voorbij nauwe doorgang en voor brug gaat u L 
het bruggetje over. Meteen daarna gaat u R (rode 
driehoek/gele zeshoek) over het pad met rechts 
van u de meanderende Bosbeek.  Volg nu 1,2 km 
het pad RD het mooie Oeterdal met rechts van u 
de meanderende Bosbeek.  
 

(Opoeteren en Neeroeteren danken hun naam aan 
de Oeter, die officieel de Bosbeek heet, die door 
beide plaatsen stroomt).   
 

Aan de 3-sprong RD. U passeert een vlonderpad. 
Een eindje verder gaat u aan de 3-sprong R (rode 
driehoek/gele zeshoek) over het vlonderpad.  Via 
nog twee vlonderpaden loopt u RD langs en door 
het moerasgebied.   
 

2. Aan de asfaltweg gaat u L (rode driehoek). 
Negeer bosweg rechts. Steek de voorrangsweg 
over en ga R (rode driehoek) over het fietspad.  U 
passeert de witte monumentale Cassishoeve 
(1820/huisnr. 107). Meteen daarna gaat u L de 
veldweg/graspad omhoog. 
 

(Dit is 20 m voor de rechts van de doorgaande weg 
staande Maria/Bridget van Klidate kapel (1896). Via 
infobord komt u alles te weten over Bridget van 
Klidare (St. Brigida). Naast de kapel staat een 
zitbank).  
 

Steek aan de bosrand de grindweg over en loop 
RD (rode driehoek) over het graspad met rechts 
van u de bosrand. Vlak daarna loopt RD over het 
smalle paadje. Aan de T-splitsing gaat u L 
(blauwe driehoek) de veldweg omhoog met links 
mooi uitzicht over het Oeterdal.  Aan de Y-

splitsing in het bos gaat u R (ruiterroute 107) over 
de brede bosweg.  Negeer bospad rechts 
omhoog.  Aan de kruising bij ruiterknooppunt 107 
loopt u RD (108) over het graspad/veldweg.  Aan 
de volgende kruising loopt RD (108) langs hoeve 
Pexhof (jeugdverblijf). Boven aan de 3-sprong 
gaat u R onder een ruïne/bouwval door en volg 
het brede bospad.  
 

(Dit was rond 1960 een mooie namaak burcht. Het 
was het trefpunt van Vlaamse/Europese 
nationalisten).  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L over de bosweg en 
u passeert meteen links een manege.  Aan de 3-
sprong bij (hooi)schuur van de manege gaat u 
RD.  Aan de kruising L langs de bosrand. Aan de 
kruising gaat u RD over de brede zandweg.  Na 
200 m aan het eind van het links gelegen weiland 
en bij begin bos, gaat u R het eerste bospad in.  
Even verder ziet u links een akker en volg dan 
een eindje verder het paadje RD langs de 
rechtsgelegen grote akker (soms zijn stukjes van 
het pad opgeploegd). Negeer voorbij 
wilduitkijkpost bospad links. Aan het einde van 
de akker loopt u weer het bos in. Steek 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD 
over de brede bosweg.  Neem nu de eerste 
bosweg L.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg die voorbij wilduitkijkzit een bosweg 
wordt.  Negeer gras/bospad rechts en volg RD de 
bosweg. Aan de kruising gaat u L (rode 
driehoek/oranje cirkel) over de bosweg. Negeer 
bosweg links.     
 

4. Aan 4-sprong gaat u RD over de asfaltweg.  Bij 
Mariakapelletje bij huisnr. 6 negeert u grindweg 
links.  Aan de 3-sprong gaat u L (fietsroute 37) 
omlaag. (Mogelijk komt u hier een schaapsherder 
met circa 300 schapen tegen).  
Aan de 4-sprong bij infobord RD (37) verder 
omlaag. Aan de Y-splitsing bij picknickbank gaat 
u R (fr. 37).  Meteen daarna gaat u aan de kruising 
RD. Meteen daarna aan de 3-sprong, waar de 
asfaltweg links omhoog buigt, gaat u RD (rode 
driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek) het pad 
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
(rode driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek) de 
veldweg verder omhoog. Let op! Bijna aan het 
eind van rechtsgelegen weiland en begin bos, 
gaat u L het bospaadje in.  
 

(Een eindje verder ziet u links in de verte de 
kerktoren van Opoeteren).  
 

Een eind verder buigt het pad naar rechts. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L.  Meteen daarna 
aan de volgende 3-sprong gaat u weer L met links 
van u een weiland en rechts van u de boshelling.  
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Bij ijzeren hekwerk gaat u R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u L over de brede veldweg.  
Steek de voorrangsweg over en loop RD 
(Vossenstraat) de doodlopende weg omlaag.  U 
komt bij fietscafé en forellenvijver Bergeinde. 
 

(Forellenvijver Bergeinde heeft maar liefst 7 
forellenvijvers. In de bakken links van de ingang, 
waar constant vers water doorheen stroomt, zitten 
regenboog -, zalm– en zelfs enkele goudforellen. 
Deze forellen worden in de vijvers uitgezet. Per bak 
zitten circa 100 forellen. Gezonde forellen zitten 
beneden op de bodem, dus u zult 
hoogstwaarschijnlijk in de bakken geen forellen zien).    
  
5. Meteen voorbij het café steekt u via de brug de 
Bosbeek over en volg de rustige smalle asfaltweg 
RD.  Steek boven de voorrangsweg over en ga R 
over het trottoir.  Na 100 m gaat u schuin L het 
bos/graspad omhoog. Aan de 4-sprong bij 
afsluitbomen gaat u de tweede bosweg L omhoog 
door de “bomenlaan”.  Negeer zijpad rechts. Aan 
de 3-sprong gaat u R verder omhoog.  Boven aan 
de 3-sprong gaat u L (oranje cirkel/paars “kopje” 
(trapezoïde) /blauwe ruit) over het graspad. (U 
verlaat hier het bos). Het pad buigt vlak daarna 
naar links. Negeer meteen graspad rechts. Bij het 
eerste witte huis gaat u RD. Negeer breed bospad 
rechts en loop RD (oranje cirkel/paars trapezoïde/ 
blauwe ruit) de asfaltweg omlaag.  Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R (oranje/paars/blauw). U 
passeert een prachtige witte hoeve (huisnr. 90-
92). Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij de 
O.L Vrouw van Gedurigen Bijstandkapel  L 
(Sjouwekapelstraat/oranje/blauw/paars) omhoog.   
 

(De kapel is bekend onder de naam “Sjouwekapel” 
en is in 1904 gebouwd door J. Gerrits, de Witte van 
Sjouwe).  
 

6. Boven voorbij het laatste huis (nr. 9) gaat u aan 
de kruising RD (oranje/paars/blauw) over de 
veldweg. Aan de 3-sprong bij schuur RD. Aan de 
4-sprong gaat u RD (geel/paars/blauw) over de 
brede bosweg.  Negeer bosweg links. Aan de 
kruising gaat u RD (geel/paars/blauw).  Aan de 
volgende kruising bij boomzitbank gaat u L over 
de veldweg. (U verlaat hier de wandelmarkeringen). 
Steek voorzichtig de voorrangsweg over en ga 
RD over de veldweg met links van u de bosrand.  
Aan de kruising gaat u R (rode driehoek/wit-
rood).  Bij afsluitboom loopt u RD (wit-rood) over 
het bospad.  Aan de kruising gaat u RD (wit-
rood/rode driehoek). Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u L (ruiterroute 76). Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R (ruiterroute 76) over de 
brede bosweg. Na 50 m gaat u L over de 
bos/graspad. Aan de kruising RD.  Aan de T-
splitsing R.  Negeer bosweg rechts. Meteen 
daarna (30 m) gaat u L (blauwe ruit/groene 
rechthoek) het bospad in.  Aan de asfaltweg 
(fietspad) gaat u L.   
 

7. Neem nu het eerste pad R door de doorgang en 
loop RD het grindpad omhoog.  
 

(Boven heeft u bij zitbanken, een waar genietplekje, 
prachtig uitzicht over het natuurgebied Bergerven dat 
gelegen is in een historische meander van de Maas. 
Door grindwinning zijn in dit gebied grote plassen 
ontstaan.Mogelijk ziet u grazende koninkpaarden, 
Schotse hooglandrunderen (met horens) of een 
“biddende” visarend. Wanneer hij een vis ziet, duikt 
hij met uitgestoken klauwen erop af). 
 

Loop hetzelfde pad omlaag en ga beneden vlak 
vóór de doorgang R  en bij infobord loopt u RD 
(Ruige Laarzenpad) het natuurgebied binnen 
waar u mogelijk de eerder genoemde grazers 
tegenkomt. 
 

(Ruige Laarzenpad betekent niet dat dit pad moeilijk 
te lopen is of erg drassig is).  
 

Aan de T-splitsing voor niet toegankelijk 
natuurgebied (zie infobord) gaat u L (Ruige 
Laarzenpad) met rechts van u de waterplas.  Blijf 
dit pad langs afrastering volgen en ga bij 
slagboom RD. Bij asfaltweg rechts aanhouden. 
Na 50 m gaat u R (Ruige Laarzenpad) over het 
bospad. Blijf dit pad RD volgen langs weiland en 
u loopt weer het bos in en volg dan het bospad 
RD.  Aan de asfaltweg (fietspad) gaat u L (Ruige 
Laarzenpad).  Aan de T-splitsing bij zitbank, 
infobord en herinneringskruis aan Alfons 
Liberloo, Louis Linden en Laurent Dillen, die hier 
op 13 sept. 1944 het leven lieten, gaat u L. 
 

(Zij waren lid van het Geheim Leger, een gewapende 
Belgische verzetsgroepering, ook gekend als “Het 
Leger van België. Het uitgestrekt bosgebied hier was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijk 
schuiloord voor dit geheime leger, dat vooral actief 
was na 1944, na de landing van de geallieerden in 
Normandië).  
 

Na 25 m gaat u R het bospad omhoog. Aan de 3-
sprong gaat u L omlaag (gele stip op boom) en 
dan meteen weer verder omhoog.   Volg nu 450 m 
het leuke dalende en stijgende kronkelpaadje dat 
gelegen is in de boshelling.  Aan de T-splitsing 
gaat u R het (holle) pad omhoog.   
 

8.   Boven gaat u de nauwe doorgang en ga dan 
meteen bij zitbank (een geniet plekje) en infobord 
L.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L (gele 
zeshoek/rode driehoek/blauwe ruit/groene 
rechthoek). Negeer zijpad links. Aan de 4-sprong 
bij het moordkruis van Jozef Strubbe (het 
Strubbekruis) loopt u RD.  
 

(Hij werd hier op 4 augustus 1944 op 24 jarige leeftijd 
overvallen. Hij was op weg met loon van station Elen 
naar een boortoren, die nabij de Volmolen stond. Het 
loon was bestemd voor de arbeiders, die werkten bij 
de boortoren waar men onderzoek deed naar 
steenkolenlagen. Deze roofoverval is nooit opgelost).  
 

Aan de kruising gaat u R (gele zeshoek/rode 
driehoek).  Aan de 3-sprong RD (gele 
rechthoek/rode driehoek).  10 Meter vóór de 
kruising gaat u L (gele rechthoek/rode driehoek) 
over het smalle bospad. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD ((gele rh/rode driehoek).   
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Vlak daarna aan de T-splitsing voor akker gaat u 
L (rode driehoek) over de veldweg, die meteen 
naar rechts buigt. Voorbij wilduitkijkpost en bij 
einde akker wordt de veldweg een dalende 
bosweg. Beneden aan de 3-sprong gaat u R de 
veldweg/bosweg omlaag met links van u een 
akker en rechts de bosrand.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD verder de bosweg omlaag. Aan de 
ruime 3-sprong, met boom in het midden, gaat u 
R omlaag.  Negeer nu alle zijpaden en volg 
geruime tijd RD de dalende bosweg. Aan de 
asfaltweg gaat u L. 80 Meter voorbij huisnr. 27 
gaat u boven R (rode driehoek/gele zeshoek) 
langs grote keien het pad omlaag en volg 
beneden het lange vlonderpad. Aan het eind van 
het vlonderpad steekt u Bosbeek over. Aan de 3-
sprong gaat u RD met links van u de visvijver en 

rechts een mooie kleine natuurlijke poel. Boven 
aan de doorgaande weg bij twee bushuisjes gaat 
u L. Aan de 3-sprong gaat u L. Steekt nu meteen 
R de doorgaande weg over. (Het veiligste is dat u 
bij de bushalte via de vluchtheuvel deze weg 
oversteekt).  Loop dan RD (Fortstraat) omlaag 
langs café de Oeter. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Dorpenmolenstraat).  
 

Voor u ziet u het waterrad van de Dorpermolen, die in 
1407 reeds werd genoemd en in 1530 is herbouwd. 
In 1859 is van steen gebouwd).  
 

Ga nu meteen R de brede trap omhoog richting 
kerk en loop op de parkeerplaats bij de 3 oude 
grafstenen de volgende trap omhoog naar de 
kerk. Boven bij de kerk gaat u L en u komt weer 
bij de grote parkeerplaats. 

 

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.   

 

 


