Bedelaarroute, Neer
Op diverse punten wordt verwezen naar route paaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als
extra herkenningspunten.
1.
Met de rug naar kerk en witte eet café 't Raodhoes, RD straat inlopen.
RD, weg op rechterhand negeren, direct daarop weer RD, weg op rechterhand negeren, kn28 volg 2.
RD tot brouwerij de Lindeboom, zijwegen negeren.
Bij de brouwerij aangekomen RD, weg op linkerhand negeren, kn2 volg 3.
Op 4 sprong RD, kn3 volg 67, doodlopende weg.
Einde weg RD, doorgaande weg oversteken, vervolgens LA fietspad volgen, wn route.
RA, "Kruisstraat", wn route.
Bij splitsing links aanhouden, doodlopende weg, vervolgens bij kn67 volg 64 RD "Kinkhoven"
inlopen.
Bij T-splitsing RA, kn64 volg 6, deze weg in zijn geheel uitlopen.
Op T-splitsing LA kn6 volg 60, direct daarop LA breed bospad inlopen, ANWB 22944.
2.
RD, pad op linkerhand negeren, kn60 volg 20, breed pad blijven volgen, smalle zijpaadjes negeren.
RD richting brugje, pad op rechterhand negeren, kn20 volg 63.
Na passeren van brugje RD kn63 volg 62, direct daarop bij de "Groaveberg" eveneens RD.
RA, kn62 volg 11, op linkerhand ligt een akker.
RD, heuvelrand volgen, pad op linkerhand negeren.
RD, dalend pad op rechterhand negeren, wn route.
Na afdaling bij 4-sprong RD, wn route.
RD, breed pad op linkerhand negeren, wn route.
RD, breed pad op linkerhand negeren, wn route.
Op T-splitsing RA, pad daalt iets, direct daarop rechts aanhouden, vervolgens weer na enkele meters
rechts aanhouden, wn volg 11.
20m voor brugje LA, kn11 volg 12.
RA, smal pad, kn12 volg 8.
3.
RD, doorgaande weg oversteken, LA direct daarop RA smal bospad inlopen, kn8 volg 43.
RD, pad op linkerhand negeren, wn route.
Bij splitsing links aanhouden.
Einde pad op T-splitsing RA, wn route.
Bij splitsing links aanhouden, kn43 volg 16.
Einde pad op T-splitsing RA, kn16 volg 45, breed pad.
Bij 4 sprong LA, kn45 volg 46, breed pad.
Bij kruising RD, kn46 volg 48.
RD, pad op rechterhand negeren.
4.
Bij kruising met de verharde weg RD, onverhard pad inlopen, de wn route wordt verlaten.
Pad blijven volgen tot voorbij boerderij, hier RA door klaphek weiland inlopen.
Voor bosrand op linkerhand LA, bosrand volgen.

Ter hoogte van einde bosperceel RA, breed pad.
Bij kruising RD, op linkerhand is een groot open gebied.
Bij kruising LA.
Op T-splitsing voor rand open gebied RA.
RD, pad op linkerhand negeren.
Na passeren van vee-rooster bij kruising RD.
RD, pad op rechterhand negeren, na enkele meter ziet men opengebied op de rechterhand.
RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad op linkerhand negeren.
Direct nadat pad naar links buigt bij splitsing rechts aanhouden.
5.
Einde pad op T-splitsing RA richting restaurant lopen, verharde weg.
# Men kijkt op dit punt uit over de grasheuvels van Busjop.
Voorbij restaurant bij kruising LA, "Aan de watermolen".
LA, "Aan de watermolen", op kruising staat St. Rochuskapel.
RD, onverhard pad op linkerhand negeren.
Na passeren van een beek gaat de verharde weg over in een onverhard pad.
Einde pad op T-splitsing LA, verharde weg.
Aan einde van bosperceel op rechterhand RA, pad tussen akker en bosperceel volgen.
LA, door klaphek, vervolgens richting een 2e klaphek lopen.
Bij dit klaphek RD, smal slingerend bospad, op rechterhand ligt een ven.
Einde pad op T-splitsing LA, breed pad.
6.
Bij bordje "Opengesteld", RA door houten sluis, bosgebied inlopen.
50m na passeren van de uilentoren RA.
Op punt waar pad een bocht naar rechts maakt, RD, via houten sluis omheind gebied verlaten,
vervolgens RA, ruiterpad.
RD, pad op rechterhand negeren, ruiterpad blijven volgen.
RD, pad op rechterhand negeren, ruiterpad wordt verlaten.
Bij kruising LA.
Einde pad op T-splitsing RA, pad volgt bosrand.
Doorlopen tot pad kruist met een verhard fietspad, hier LA.
Einde fietspad op kruising LA, verharde weg w-r route, vanaf dit punt wordt een wit-rode route
gevolgd.
RD, fietspad en ruiterpad op rechterhand negeren, w-r route.
Direct daarna in bocht naar links, RA breed bospad inlopen, w-r route.
7.
RA, w-r route.
LA, w-r route.
RD, pad op rechterhand negeren, w-r route.
Bij bankje RD, direct daarop bij splitsing rechts aanhouden, w-r route.
Einde pad op T voor verharde weg LA, onverhard pad parallel aan fietspad volgen, w-r route.
Door lopen tot ruïne van de Elisabethsmolen, hier verharde weg oversteken, RA trottoir volgen, na
enkele meters LA bosgebied in, w-r route.
# Ruïne van Elisabethsmolen.

Bij splitsing links aanhouden, w-r route.
Bij T-splitsing LA.
RD houten brugje over, w-r route.
RA, r-w route.
Einde pad op T-splitsing RA, breed zandpad, w-r route.
Direct daarna RD, pad kruist hier de Leubeek. w-r route.
8.
Na passeren van molen LA, smal pad tussen molen en boerderij, w-r route.
RD, pad op rechterhand negeren, direct daarop LA, smal pad dat afdaalt naar een beek, w-r route.
Bij splitsing links aanhouden, richting richting steile zandoever , w-r route.
# Steile zandoever de "Litsberg".
20m voor steile zandoever RA, stijl pad oplopen, w-r route.
Boven aangekomen op kruising LA, rand volgen, w-r route.
Einde smal pad RD, rand blijven volgen, w-r route.
Direct daarop weer RD, pad op rechterhand negeren, w-r route.
Na de helling achter zich gelaten te hebben RD, breed pad blijven volgen, dalend pad op linkerhand
negeren, de w-r wordt verlaten.
9.
RD breed pad blijven volgen zijpaden negeren, wn paaltje, het wandel netwerk wordt weer gevolgd.
Voor weiland rechts aanhouden.
Na parkeerterrein RA, verharde weg, wn route.
# St Servaas kapel ligt achter café St. Servaas, bereikbaar via pad links van het cafe.
LA, richting Neer "Voort", vervolgens na enkele meters bij brugje RD, kn2 volg 94.
Voor toegangspoort bedrijf LA, fietspad, "Sennepad".
Voor doorgaande weg LA, vervolgens na enkele meter de weg oversteken richting onverhard pad,
wn route, let hier op kan druk zijn.
Op T splitsing LA kn94 volg 62.
Op T splitsing LA kn62 volg 65, verharde weg.
10.
Op T-splitsing LA, direct daarna bij kapel RA kn65 volg 61, "Rohrstraat".
LA, de dijk volgen, kn61 volg 60.
Voor bocht naar rechts RA de dijk afdalen richting betonnen brugje.
Voor betonnen brugje RA door klaphek, de oever van beek volgen, kn60 volg 29.
Na passeren van klaphek, RD de oever van de beek blijven volgen.
LA de stuw over richting de watermolen.
# Watermolen de Friedesse Molen.
Einde pad op T-splitsing LA.
RD, weg op linkerhand negeren, direct daarop bij splitsing links aanhouden, "Engelmanstraat".
Vervolgens RD richting "Kerkplein, het startpunt.
Legenda:
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf

Wandelnetwerk "Wandelen in Leudal":
De markeringen, kn staat voor een knooppunt paaltje met genummerde richting aanduiding, wn
staat voor netwerk paaltje met alleen richting aanduiding.

