
  

Wandelroute Neeritter 
Heioord, Dodendraad en Itterbeek. (10,5 of 7,5 km) 
 

Deze wandelroute vertrekt in het mooie monumentendorpje Neeritter bij de Belgisch-Nederlandse grens. 

Onderweg loop je langs de rijksmonumenten, het schitterende mozaïeklandschap Heioord, een reconstructie 

van de dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog en langs twee eveneens monumentale watermolens.  

Raadpleeg voor meer achtergrondinformatie de website https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/wandelroute-

neeritter of scan de QR-code. 

• De start- en eindpunt van deze route is ’t Pastorieke, Driessensstraat 24 in Neeritter.  

• Parkeren kan op straat, op de kleine parking naast ’t Pastorieke (Vijverbroekstraat, bij 

de waterput) of op de ruime parking op het Krekelbergplein. Parkeren in Neeritter is 

gratis. 

• De route volgt deels het bestaande knooppuntennetwerk, maar niet overal. Waar dit 

wel van toepassing is, zijn de betreffende knooppunten opgenomen in de 

beschrijving. De afkorting KP staat voor “knooppunt”. 

• De Gehele route is 10,5 km. Een verkorte variant van 7,5 kilometer is mogelijk en in 

de beschrijving opgenomen. De korte variant gaat niet langs de Dodendraad. 

• Op de website is een gratis GPX-track te downloaden. 
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Routebeschrijving 
  KP Beschrijving 

 start  Vanuit ’t Pastorieke linksaf de Driessenstraat in richting Krekelbergplein 
 Na 150m  Houd links aan op het plein, Gasthuisstraat. 

 Het driehoekige Krekelbergplein is vernoemd naar Gerard Krekelberg, de schrijver van 
 het Limburgse volkslied. Hij is hier, op Driessensstraat 7 geboren. 

 Na 100m  Ga rechtsaf op de Bosstraat 
 Om een blik te werpen op het kasteel Borghitter ga je hier juist linksaf, de grens over 
 (grenspaaltje). Na 200 meter zie je rechts het kasteel. Loop vervolgens weer terug.  

 Na 200m  Linksaf, de Haardstraat in 
 Na 200m 55 Rechtdoor richting KP 44 

 Na 200m 44 Rechtdoor richting KP 45 

 Na 700m 45 Rechtsaf, en na 50 meter meteen linksaf (je verlaat knooppuntennetwerk).  
 Na 500m  Bij halfverharde weg rechtsaf 

 In het veld links staat een grenspaal, maar deze kun je alleen zien als er geen hoog 
 maïs staat 

 Na 100m  Linksaf, meteen na het akkerland een bospaadje in. Het bospaadje blijven volgen, door twee 
hekjes, langs een moestuin tot je bij een asfaltweg komt. 
Je bent hier in het kleinschalige mozaïeklandschap Heioord. 

 Na 500 m  Bij de asfaltweg links en vrijwel direct weer rechts een bospaadje in langs een afrastering. 

 Na 200m  Het pad komt weer uit bij de asfaltweg.  
 Na 100m 48 Bij Knooppunt 48 linksaf, pad langs weiland en bos.  

 Na 300m  Bospad blijven volgen tot volgende asfaltweg, hier rechtsaf 
 Na 100m  Linksaf, ruiterpad in het bos. 

 Na 150m  Je passeert een open plek in het bos aan de rechterkant. Linksaf een recht bospad in, ongeveer 50 
meter ná de open plek en bij een rechtopstaande paal. 

 Na 150m  Bij brede weg linksaf. 

 Na 400 34 Bij kruispunt linksaf, pad langs aspergevelden, richting KP 35. 
 
VERKORTE VARIANT: ga op dit kruispunt rechtsaf (in plaats van linksaf). Ga hieronder verder bij de 
regel gemarkeerd met een * 

 Na 300m 35 Rechtdoor 

 Na 200m  Rechtsaf (Na een huis aan de rechterkant van de weg) 
 Na 600m  Rechtdoor lopen tot aan een asfaltweg. Bij de asfaltweg rechtsaf. 

 Je loopt hier precies op de grens tussen Nederland (rechts) en België (links).  

 Na 200m  Steek de Lossing over en vervolg de weg die een bocht naar links maakt. 
 De Lossing is een oud uitwateringskanaal uit 1865 gegraven voor de ontginning van 
 de moerassen bij het Belgische Bocholt. Net na de brug staat rechts grenspaal 144.  

 Na 150m  Rechtsaf de Vlasbrei op. 

 Na 400m 32  Hier tref je een reconstructie van de dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog. 
Houd rechts aan, richting KP 34 

 Na 450m   Je loopt hier tot aan de brug weer een stukje op de grens, links België, rechts  Nederland. 
 Vlak voor de brug tref je grenspaal 145. 
Steek de Lossing weer over. 

* 
Na 250m 34 Je komt weer uit op het kruispunt waar je eerder was. Ga nu linksaf. 

 
VERKORTE VARIANT: Volg vanaf hier weer de routebeschrijving 

   Blijf deze weg alsmaar rechtdoor uitlopen, eerst langs een weiland, daarna door een bos. 
 Na 900m 33 Steek de provinciale weg over. En vervolg je weg richting KP 18 

 Na 750m 18 Rechtsaf richting KP 19 

 Na 150m 19 Linksaf naar KP 16, bij een kruispunt rechtdoor een onverhard pad op 
 Na 750m 16 Rechtsaf naar KP 17 

 Na 250m 17 Naar KP 51: eerst rechtsaf en na 50 meter linksaf de weg oversteken 
 Hier staat de Schouwsmolen, een watermolen uit ongeveer 1830 

 Na 100m  Rechtsaf door het hek naar KP 53. 
 In dit gebiedje waar de Itterbeek meandert lopen half-wilde paarden. 

 Na 600m 53 Door het hek en rechtsaf.  

 Na 100m  Aan het einde (Vijverbroekstaat) rechtsaf 
 Hier staat de tweede watermolen, links bij de brug. Dit is de Armenmolen, een gift 
 van de kasteelheer van Borghitter aan de armen. 

 Na 150m  Je bij terug bij het startpunt 

 


