ROUTEBESCHRIJVING Bree via Priorij Klaarland naar Lozen v.v. (plm. 12 km.)
Voor de route tussen Bree en Lozen v.v. kunnen we ook de 2,5 km langere variant nemen via Priorij
Klaarland, waar een nog jonge communiteit van zusters trappistinnen woont. Pelgrims van
PeerkePad kunnen daar deelnemen aan de vieringen, en ook overnachten als ze zich tijdig
telefonisch aanmelden tijdens kantooruren: 0032-(0)11.44 61 69.
We volgen tussen Klaarland en Bree grotendeels de witrode markering van het Kempen-Maaspad.
Route noordwaarts (nr 4 Bree – Achelse Kluis, blz 56)
Tot de kerk van Beek volgen we de beschrijving in het boekje (blz 56). Bij de kerk van Beek gaan
we schuin rechtsaf en volgen de weg tot de Zuid-Willemsvaart. Daar steken we de brug over
(medio 2010 was een nieuwe brug in aanbouw; dat betekende dat we over een bouwterrein
moesten gaan). (*)
We gaan meteen linksaf langs het kanaal. We blijven dat volgen tot waar het asfaltweggetje naar
rechts afbuigt (richting Akkermanshof en Clootsmolen). Ook wij volgen dit weggetje. Na een bocht
naar links gaan we meteen rechtsaf: Kreyelerstraat. Op een schuine T-splitsing gaan we rechtsaf
en meteen naar links: Stramproyerweg. We passeren de wijkschool Kreyel.
Vanaf hier volgen we tot bijna aan de priorij de wit-rode tekens van het Kempen-Maaspad. Dat wil
zeggen, dat we na de school de 1e weg naar rechts nemen: Leunenstraat. Op een driesprong met
links twee zitbanken en rechts een Mariakapelletje, gaan we schuin naar rechts langs Hoeve
Clootshof. Rechtdoor lopend gaan we via een karrenspoor een bos in en aan het eind daarvan
haaks naar links. We komen op een betonweggetje en gaan even naar rechts; dan meteen naar
links een grindpad op. Op een T-kruising gekomen gaan we even links en dan rechts. Na een bosje
komen we opnieuw op een T-kruising. Hier gaan we naar rechts en 150 m. verder naar links. We
komen bij een boerderij op een verharde weg. Hier gaan we linksaf. We nemen na een volgende
boerderij de zandweg naar rechts. Op de volgende T-kruising gaan we links en meteen weer naar
rechts, langs een bosrand. Op een kruising gaan we rechtdoor tot aan een schuine viersprong. We
gaan hier schuin links (niet het betonweggetje!). We komen bij een bosrand. Hier wijzen de
witrode wandeltekens rechtsaf; wij lopen echter rechtdoor het graspad op langs het bos. Aan het
eind ervan gaan we schuin links en zien een geel hek. Dat kunnen we links passeren door over een
greppel te springen. Zo komen we –met speciaal verlof van de zusters- op het particuliere terrein
van Priorij Klaarland.
We passeren aan onze rechterhand de Paastuin: een nieuw kerkhof, waar de bekende bisschop
van Hasselt, mgr. Paul Schruers begraven ligt, en komen bij het trappistinnenklooster Priorij
Klaarland (informatie: zie hieronder).
We wandelen langs de kapel van de priorij (overdag open; gebedstijden staan aangegeven).
Naast de priorij ligt het gastenhuis waar we rechts omheen wandelen en verlaten bij een schuurtje
via een hek (weer goed dicht doen!) het terrein. Rechtdoor wandelend komen we bij een zitbank
op een verharde weg. We gaan hier linksaf tot we op een T-kruising met de Leemskuilenstraat
komen. We slaan rechtsaf en op een Y-splitsing linksaf tot even voorbij een kerkhof. Hier rechtsaf
gaande wandelen we het Lozerplein op en bereiken de Benedictuskerk van Lozen. (Het
daartegenover gelegen fietscafé was in juli 2010 gesloten en stond te koop.)
Route zuidwaarts (nr 5: Achelse Kluis – Bree, blz 115)
In Lozen op het Lozerplein gaan we links langs de kerk tot een T-kruising. Hier gaan we naar links
langs het kerkhof, en op een Y-splitsing houden we rechts aan. We komen op een T-kruising waar
we rechtsaf gaan: de Leemskuilenstraat, en nemen dan de 1e weg naar links: de Broekstraat.

Bij huisnummer 8A komen we bij een 5-sprong, waar we bij een zitbank de 2e afslag naar rechts
nemen: een karrenspoor langs een bosrand. Al gauw zien we vóór ons het witte gebouw van
Priorij Klaarland.
Met speciaal verlof van de zusters mogen we door de poort (goed sluiten!) hun particuliere terrein
op lopen en gaan ruim rechtsom de gebouwen naar de voorkant. Een bordje wijst de ingang van
de kapel (overdag open; gebedstijden staan aangegeven).
Deze voormalige herenhoeve is sinds 1975 een trappistinnenklooster. In tegenstelling tot
veel andere kloosters woont hier een groeiende gemeenschap: in 1995 woonden er 8
zusters, in 2010 zijn het er 15. De kapel en enkele andere delen zijn in 1979 erbij gebouwd;
in 2010 kwam het gastenhuis (voor acht gasten) gereed.
Naast de priorij ligt de Paastuin: een nieuw (klooster-)kerkhof, waar op 2 september 2008
als tweede (na een monnik van de Achelse Kluis) mgr. Paul Schruers, de geliefde bisschop
van Hasselt, begraven werd.
We vervolgen het rechte pad langs de ‘Paastuin’ tot aan een geel gesloten hek. We kunnen daar
rechtsom heen door even over een slootje te gaan. Na de poort komen we meteen op een
splitsing: we gaan hier schuin naar rechts langs het bos, en al gauw zien we de rood-witte tekens
van het Kempen-Maaspad die we tot de wijkschool in Neerkreyel volgen.
Dat betekent dat we rechtdoor gaan tot een ongelijke kruising waar we aan de overkant schuin
rechts gaan. Op een T-kruising aan het einde van een bos gaan we even linksaf en na 15 m. rechts.
Op de volgende T-kruising bij een boerderij gaan we linksaf en komen bij twee volgende
boerderijen. Tegenover de tweede boerderij gaan we rechts een brede zandweg op. Op een Tkruising gaan we rechtsaf en nemen 150 m. verder de 1e weg naar links langs een bos. Op een Tsplitsing volgen we de weg naar links en meteen weer naar rechts. Zo komen we op een
verkeersweg die we even naar rechts op gaan, maar direct alweer verlaten door linksaf een
zandweg op te gaan. Dit pad gaat met een haakse bocht naar rechts een bos in. We lopen dit bosje
weer uit en komen langs hoeve Clootshof. Op een driesprong met links een Mariakapelletje en
vóór ons enkele zitbanken, nemen we de weg schuin naar links en komen zo bij een T-kruising in
buurtschap Neerkreyel. We`gaan naar links en passeren de wijkschool. Hier verlaten we de
wandeltekens van het Kempen-Maaslandpad (dat links afbuigt) en blijven rechtdoor de
verkeersweg volgen tot een T-kruising. Hier gaan we rechtsaf de Kreyelerstraat op, en even verder
op een Y-splitsing gaan we schuin linksaf. Deze weg, nog steeds Kryeyelerstraat geheten, blijven
we helemaal volgen tot de Zuid-Willemsvaart. Hier gaan we linksaf en komen zo aan een brug (dat
medio 2010 vervangen werd door een nieuwe; dat betekende dat we over een bouwterrein
moesten gaan). (*)
We steken hier het kanaal over en links afbuigend komen we in Beek. We wandelen langs de
Martinuskerk en via de Vrijheidslaan naar Bree (routebeschrijving: blz 115).
(*) Als u wilt overnachten in Hotel-hoeve Haexhof, dan bij de brug de Mariahofstraat opgaan en
dan de 1e weg naar rechts nemen: Kuilenstraat 95 (tel 0032-89-462593).

