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Ten westen van de Belgische plaatsen Maaseik en Neeroeteren ligt aan de Itterbeek de plaats Opitter. Deze 
route bestaat uit 2 lussen en tussen door kunt u fijn pauzeren bij de brasserie.  Tijdens deze gemakkelijke 
en rustige wandeling wandelt u door bossen en over veldwegen naar de Itterbeekvallei. Na een stuk door 
dit moerasgebied passeert u een leuk meertje en dan loopt u door de bossen en over knuppelpaadjes naar 
een mooi parkje met knuppelpaadjes en vijvers. Ook passeert u hier de watermolen Pollismolen.  Na een  
pauze wandelt u een leuk stuk langs de Itterbeek en de Zuid-Willemsvaart. Via veldwegen komt u weer in 
het dorp.  U kunt kiezen uit 3 afstanden. Voor de wandeling van 3,4 km start u bij punt 6. 
 

Startadres: Parkeerplaats Brasserie Brouwershof, Itterplein 20, Opitter.  
Parkeer voor de zaak op de parkeerplaats. 

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

14,58 km  3.30 uur  36 m  67 m 
 

 
 

938. OPITTER 14,6 km – 11,2 km – 3,4 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Meteen 
daarna gaat u L (Opstraat) richting Neerglabbeek. 
Negeer  zijwegen. Na ruuim 300 m gaat u vóór 
huisnr. 43 bij klein kapelletje L (gele 
zeshoek/paarse trapezoïde/groene rechthoek) 
over de veldweg, die een licht stijgende veldweg 
wordt en die u geruime tijd RD volgt. Na 800 m 
gaat u aan de asfaltweg R (paars). Aan de 4-
sprong bij bosrand gaat u R (ruiterroute (rr) 
52/blauwe driehoek) met links de bosrand. Aan de 
3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u L (6 
uil) het bospad omhoog. Bijna boven aan de 
kruising gaat u R over de stijgende en dalende 
bosweg. Negeer zijpaden. Aan de grote 5-sprong 
neemt u de tweede bosweg L. Negeer na 100 m 
zijpad rechts. Aan de kruising gaat u RD (8 
paddenstoel).  Aan de 4-sprong gaat u R over het 
begroeide bospad door het berkenbos. (U verlaat 
hier de blauwe driehoek). Aan de brede  bosweg 
gaat u L. Na 100 m gaat u  aan de 4-sprong RD (6 
hert/blauwe driehoek). Aan de 3-sprong RD (rr 
135).   
 

2. Boven aan de T-splitsing gaat u R (rr 135). Een 
eind verder gaat het bospad door de bosrand. U 
verlaat het bos en volg dan de veldweg, die vlak 
daarna naar links (gele zeshoek/paarse 
trapezoïde) buigt. Aan de kruising bij bosrand 
gaat u RD (rr 135/blauwe driehoek) over de 
bosweg.  Aan de 4-sprong gaat u R over de 
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen 
daarna aan de 3-sprong loopt RD over de 
veldweg met rechts woningen in Neerglabbeek. 
Aan de 3-sprong gaat u RD en u loopt weer het 
bos in. Negeer zijpaadjes en volg het bospad 
circa 250 m RD. Let op!  Circa 10 m voordat het 
rechte pad bij afrastering met houten palen naar 
links buigt, gaat u R over het bochtige smalle 
bospad. Negeer zijpaadjes. Steek beneden 
voorzichtig de doorgaande weg over en loop RD 
de doodlopende grindweg omlaag. Bij infobord 
”Itterbeekvallei” en boomzitbank volgt u RD het 
bospad.  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier L via het klaphek het 
natuurgebied inlopen. Via bruggetje steekt u het 
Baatsbeekje over en loop dan RD naar de grote eik 
waar een zitbank staat. Een genietplekje).  
 

Even verder ziet u rechts boven woningen in 
Neerglabbeek. Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd het mooie bospad RD met links van u het 
stroomgebied van het Baatsbeekje dat een eindje 
verder in de Itterbeek stroomt. (Mogelijk spot u hier 
een ijsvogeltje).  
 

3. Aan de 3-sprong bij afsluitboom en houtwallen 
gaat u L door het moerasgebied.  Even verder 
steekt u de Itterbeek over. Aan de T-splitsing gaat 
u R met links van u achtertuinen van woningen. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het (bos)pad 
RD. Het bredere pad buigt links door een 
bosstrook omhoog. Boven  buigt het pad weer 
naar links. Aan de asfaltweg gaat u R omhoog. 
Waar de asfaltweg boven naar rechts buigt, 
negeert u veldweg links. 50 m verder, met links 
een rij bomen,  gaat u L het  brede (gras)pad 
omlaag en u passeert meteen rechts een meertje. 
Boven aan de T-splitsing voor akker gaat u L 
(rode driehoek) over het graspad, dat bij de  
volgende grote akker een veldweg wordt.  Aan de 
asfaltweg gaat u R (rode driehoek). Aan de 4-
sprong aan de bosrand loopt u RD (rr 134) de 
asfalt- bosweg omlaag.  Waar bijna beneden (50 
m voor brug over Wijshagerbeek) de asfaltweg naar 
links buigt, gaat u bij zitbank en groot infobord R 
(rode driehoek) over de brede bosweg.   
 

4. Volg nu circa 800 m deze bosweg RD. (Links 
passeert u enkele “buitenverblijfjes”). Bij huisnr. 92 
loopt u RD. Meteen voorbij “buitenverblijf 
”genaamd ’t Dyvelsrijth (einde “vakantiehuisjes) 
gaat u aan de 3-sprong bij doodlopende weg L 
(rode driehoek) omlaag. Beneden gaat u L (rode 
driehoek) over het lange vlonderpad en u steekt 
de Wijshagerbeek over. Boven aan de T-splitsing 
bij groot infobord en zitbank gaat u R (rode 
driehoek/blauwe ruit). Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd  de bosweg RD met rechts beneden 
het stroomgebied van de Wijshagerbeek. Aan de 
3-sprong gaat u RD (rode driehoek/blauwe 
ruit/groene rechthoek). Een eind verder passeert 
u rechts een picknickbank.  Nog een eind verder  
steekt u R (rood/blauw/groen) de houten brug 
over en volg het vlonderpad. Bij groot infobord 
en het grote waterrad van de Pollismolen, die 
gelegen is aan de Wijshagerbeek, loopt u RD 
langs restaurant/brasserie Pollismolen.  
 

(De molen werd reeds in de 11e eeuw vermeld toen 
ze een banmolen van het kapittel van Sint 
Bartholomeus uit Luik was. In 1961 werd ze 
stilgelegd. In de jaren ’80 is de molen gerestaureerd 
door vrijwilligers.  Het houten onderslag rad heeft een 
diameter van 5,45 m en telt 32 schoepen).  
 

Aan de klinkerweg bij twee grote infoborden gaat 
u RD omlaag.  Aan de T-splitsing in Opitter gaat u 
L (oranje cirkel). Na 50  m gaat u R 
(Parkdreef/oranje cirkel) over de doodlopende 
klinkerweg. Negeer eenrichtingsweg links.  
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Voorbij speeltuintje “Itterdal” gaat u aan de 4-
sprong in het bos RD over het bospaadje. (Dus 
tweede pad van links).  Aan de volgende 4-sprong, 
met boompje in het midden, gaat u R. Meteen 
daarna aan de kruising bij zitbank gaat u R. 
Meteen daarna aan de T-splitsing bij de volgende 
zitbank gaat u L (oranje cirkel) over het brede 
grindpad.  
 

5. Bijj afvalbak gaat u R over het eerste pad.  
 

(U verlaat hier de route van de oranje cirkel. U loopt 
hier door het 7 hectare grote kasteelpark Opitter).  
 

Steek de brug over en volg het pad RD.  Let op! 
Steek nu de eerste brug L over en volg het  
vlonderpad rond en over het water.  
 

(Bij nat weer kan dit vlonderpad erg glad zijn. Loop 
dan RD en ga verder bij ***). 
 

Aan het grindpad gaat u L.  ****Aan de 3-sprong 
gaat u R. U passeert het oude waterrad van de 
Kasteelmolen (17e eeuw).  
 

(De naam Kasteelmolen heeft de molen verkregen 
vanwege de nabijheid van het voormalige kasteeltje 
Opitter, maar tot dit kasteeltje heeft de molen nooit 
behoord).  
 

Voorbij de brug gaat u RD.  Aan het klinkerpad 
gaat u R en u steekt via de burg de Itterbeek over.  
 

(Hier stond links op de huidige plek van het 
gemeenschapscentrum kasteel Opitter. Het is 
gebouwd in 1900 en werd bewoond tot 1970. Daarna 
raakte het kasteel in verval en werd het in de jaren 
’80 van de vorige eeuw gesloopt).     
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L en ga 
dan meteen L over het klinkerpad. U komt weer 
aan het Itterplein waar u bij de mooie brasserie 
Brouwershof, de sponsor van de wandeling, 
binnen of op het rustige achterterras kunt 
pauzeren. U kunt er o.a. een lekker glas Sint 
Gummanus Trippel of Bokkereijer van het vat 
krijgen.   
 

6. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Meteen 
daarna  gaat u R. Steek de doorgaande weg over 
en ga L met rechts de Sint Trudokerk met rondom 

de kerk oude grafstenen. Steek de Itterbeek over 
en ga meteen R (oranje cirkel) over het pad met 
rechts de beek.  
 

(U passeert vlak daarna rechts de in slechte staat 
(07-2016) verkerende voormalige pastorie, die in 
1726 is gebouwd door de abdij van Averbode).  
 

Negeer zijpaden en bruggen en volg RD het  pad 
langs de beek. Aan de asfaltweg gaat u R de brug 
over. Meteen daarna gaat u L (oranje cirkel) over 
het mooie bospad met links de Itterbeek. Aan de 
T-splitsing voor de Zuid-Willemsvaart  gaat u R 
over de grindweg.  
 

(Hier stroomt de Itterbeek onder het kanaal door. De 
123 km lange  Zuid-Willemsvaart is aangelegd tussen 
1822 en 1826 en was de verbinding tussen 
Maastricht en Den Bosch. Duizenden grondwerkers 
hebben het kanaal met de hand gegraven. Vrouwen 
voerden de grond in manden af).  
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal R over de veldweg. Aan de 
4-sprong loopt u verder RD richting woningen. 
Aan de kruising, bij het eerste huis, gaat u  R over 
de veldweg, die u geruime tijd RD volgt.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u na 100 m bij de St. 
Antoniuskapel (18e eeuw). Ze wordt ook wel de kapel 
van de Heiligendries genoemd naar de plaats  waar 
de kruisprocessies van Neeroeteren, Opitter en 
Tongerlo samenkwamen. Meestal is de kapel dicht.)  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD. De veldweg buigt 
meteen naar links richting kerk en wordt in 
Opitter een asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u 
RD. Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna 
gaat u L met rechts de gotische met 
mergelstenen gebouwde Sint Trudokerk.  
 

(Het schip stamt waarschijnlijk uit 1409. De toren is 
gebouwd tussen 1864 en 1876. In de kerk bevinden 
zich enkele oude beelden en schilderijen).  
 

Steek de voorrangsweg over en u komt weer bij 
het beginpunt.  
 

(Tegenover de brasserie ligt de fontein van Kim 
Clijsters, die in Opitter woonde).  

 
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.   

 

                                   

 


