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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 36 ‘Pollismolen’ p.75 tot aan referentienummer 38 ‘Volmolent’ p.77
vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
6,2 KM POLLISMOLEN (36)
Zie kaartje p.74




De beek heeft 25 m verval op de 5 km van bij haar bron in Gruitrode tot hier. Dit veroorzaakt een
sterke stroming zodat ze heel geschikt is voor watermolens. Een beetje verder op ons pad vinden we
ook nog de Slagmolen. De Pollismolen wordt voor het eerst genoemd in een document in 1296.
We lopen tussen de gebouwen door en slaan daarachter meteen rechtsaf op een tegelpad. We
komen uit op een straat, die we naar rechts volgen.

BUITEN GR
900 m

Opitter (stad Bree)

 14,302



Driehoekig (Frankisch) drpsplein. Kerk van de vroege 15de eeuw waarin een prachtig 16deeeuws altaarretabel in houtsnijwerk met scènes uit het lijden van Christus.
Ambachtelijke brouwerij.
Voor de bocht de eerste straat linksaf tot op de weg Bree-Dilsen (N 712).

We steken de drukke Opstraat over en gaan aan de overkant schuin links de Zandbergstraat in. De
asfaltweg wordt een stijgend kiezelpad naast de bosrand.
Je loopt langs de bosrand tot op een asfaltweg. Hier ga je rechts het bos in, even verder op een
kruising naar links. Je volgt de rand van het bos, op het einde maak je een bocht naar links tussen de
velden door richting bos.
Aan het bos eerst links en dadelijk rechts over het brede pad. Op het einde van het bos naar rechts
langs de rand van het bos. Aan de Y-kruising naar rechts terug het bos in. Niet naar de asfaltweg
lopen!
Nu blijf je in het bos tot je uitkomt op een kiezelweg die je naar links volgt. Steek de onverharde weg
en fietspad recht over en ga over de asfaltweg (Spreeuwenstraat) tot aan het eerste huis. Ga hier
naar rechts een veldweg in. Je volgt het brede pad door het bos tot 100 m voorbij het waterreservoir
aan de linkerkant. Draai rechtsaf en aan de T-splitsing met onverharde weg ga je links.
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Op het volgende kruispunt linksaf. Deze weg maakt een bocht en kort daarachter lopen we naa
rrechts (weg soms zeer modderig). Weblijven even naast de bosrand en nemen dan de eerste
veldweg naar links.
We dalen geleidelijk. 100 m verder gaan wij een smal paadje in dat rechtdoor (!) ee nholle weg
ingaat. Op ee nkruispunt met ee nbrede veldweg linksaf met de bosrand aan onze linkerhand.
Rechtsaf op een kiezelweg, de Roosterbergstraat. Op een wegsplitsing gaat het rechtsaf.

BUITEN GR
400 m

Op den Berg (Neeroeteren – stad Maaseik)

 11,



Op de wegsplitsing rechtsaf en op de verkeersweg naar links.

We komen op de weg As-Maaseik (N 773) en volgen deze naar rechts over 400 m. (Onderweg 

Roeren 11  en .) De eerste weg links brengt ons bij de
4,9 KM VOLMOLEN (38)
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
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