Rondom Zuid-Limburg etappe 4
Auteur: Alex Buis
Nederland op zijn smalst en Maaswinkel: Susteren - Eisden (B)
Het zou zo leuk zijn om in een uurtje rechtsreeks van de Duitse grens bij Susteren naar
België te lopen. Helaas levert dat niet de fraaiste wandeling op. Onze weg voert dan ook
schuin door Nederland op zijn smalst, voorzichtig laverend tussen bedrijventerreinen en
stedelijke gebieden, die hier als bloedpropjes zijn blijven hangen. Ook moeten we de
wegen, de spoorlijn en het Julianakanaal over die zich door de flessenhals persen. Het
heeft wel wat om juist in zo'n gebied op zoek te gaan naar die versnipperde, geïsoleerde
stukken groen. De nieuwe natuur bij de Geleenbeek, het varenrijke Limbrichterbos: het
voelt er een beetje eenzaam aan, onontdekt door de toeristen die er voorbijrazen langs
de A2 op weg naar het heuvelland. Over het zompige Grasbroek bij het gelijknamige
kasteel hangt zelfs een wat unheimische sfeer. Eenmaal de snelweg over loopt u duidelijk
merkbaar de Maasvallei in met in de verte zicht op het Kempens Plateau. Met de pont
steekt u de Maas over naar België, waar u in de zomermaanden direct de nationale
delicatesse kunt proeven in het frietkot. De tocht gaat dan verder door velden en bosjes
naar Leut met zijn mooie kasteel en dorpskern. Vanaf hier loopt u naar het natuurgebied
rond een grindplas. De ruige, nieuwe natuur wordt er in toom gehouden door
konikpaardjes en gallowayrunderen. Over veldwegen bereikt u de brug over de ZuidWillemsvaart. Aan de overkant liggen de uitgestrekte en onvervalst Belgische woonwijken
van de gemeente Maasmechelen, waar u de bus naar Maastricht kunt nemen.Voor alle
etappes zie: www.wandelzoekpagina.nl/rondom-zuid-limburg

versiedatum: 06-08-2017

Routebeschrijving
Vanaf Nieuwstadt (3,5 km korter):
Vanaf bushalte Gouverneur Houbenstraat naar het kruispunt met stoplichten lopen en
daar LA Haverterweg. Bij de Markt RA (maar loop even door voor een blik op de kerk).
Aan de andere kant van het plein LA en direct RA Susterderpoort. Op de kruising LA
Limbrichterstraat. Het spoor over en dan 250 m verder bij wegwijer 11749-1 RD. Ga
verder bij *
Vanaf Station Susteren:
Aan de kant van de bloemenkiosk met uw rug naar het spoor LA over voetpad langs
straat parallel aan spoor. Bij de kruising met links van u de spoorwegovergang even RD
de geluidswal aan uw linkerhand passeren en dan direct LA Voorste Parallelweg langs de
wal. Na 400 m beekje over en direct daarna RA Gasthuisweideweg (graspad) langs beek.
Na 250 m LA smal pad tussen bos en akker. Dit maakt wat bochten, wordt breder en
komt uit op een asfaltweg. LA het bos in (verderop heet de weg Amelbergaweg). Bij
schuilhut RD en 350 m verder brug over en asfaltweg blijven volgen tot T-spitsing. Hier
even LA (Kampweg) en direct na veerooster RA brede grasweg met fruitbomen. Aan het
einde van deze 'plukwei' komt u bij de Geleenbeek die u naar L volgt over de
struinpaden. Blijf de beek steeds volgen (even na de tweede brug kunt u wat meer naar L
ook over een reconstructie van de stadswal van Nieuwstadt). U komt na een hekje op
een asfaltweggetje. Aan einde van dit weggetje RA langs verkeersweg en waar deze na
100 m bij wegwijzer 11749-1 naar R buigt gaat u RD.
*U komt bij de drukke N276 die u eerst oversteekt en dan naar L volgt over het fietspad.
Bij de stoplichten steekt u de toe - en afrit van de N297 over en gaat dan RA over de
betonweg parallel aan de N297. Na 500 m LA Limbrichterweg. Bos in en dan op kruising
RA Rollenweg. Rechts van u verschijnt een strook grasland. Een kleine 100 m daar
voorbij, aan het begin van een bocht naar R, gaat u LA een onverhard pad in (wit-rode
markering volgen). Na 100 m maakt dit pad een bocht naar R. Nu doorlopen tot aan de
bosrand waar u LA gaat.
Blijf bosrand volgen. Nadat u even pal langs de afrastering van het grasland bent gelopen
is er aan uw rechterhand een smalle strook bos dat het grasland insteekt. Hier LA (nu
blauwe markering volgen). Even verder R aanhouden. U loopt weer langs een stuk
grasland en houdt daarna de groene afrastering steeds aan uw rechterhand (blauwe
route gaat verderop naar L). Pad en afrastering maken een bocht naar R en u komt bij de
toegang tot het privé-eigendom. Hier LA asfaltweg volgen en op T-splitsing bij
spoorwegovergang RA. Na 100 m bij bordje 'Kasteel Grasbroek' LA klinkerweg.
Direct voor toegangspoort van kasteel LA graspaadje langs (mogelijk dichtgegroeid)
beekje. Even verder RA smal paadje in dat u weer aan de oever van de beek brengt. Na
100 m bij bordje 'verboden voor ruiters' RA via duiker beek over en licht stijgend pad op.
Op driesprong bij bosdalletje RA dat dalletje doorsteken. Ter hoogte van een grote loods
buigt het pad naar R en 20 m verder gaat u LA en passeert diezelfde loods aan uw
linkerhand. U komt op een klinkerweggetje dat u 20 m naar links volgt om dan RA de
Rothweg in te gaan. Waar deze weg naar R buigt (naar viaduct) schuin LA Steinakker.
Aan einde RA en dan bij zendmast LA. De weg buigt naar rechts en 800 m verder komt u

dan bij de snelweg die u overgaat. Op T-splitsing van asfaltwegen RD graspad in. Aan
het eind op T-splitsing RA en 60 m verder maakt het pad een knik naar L. Einde LA en op
asfaltweg bij huis RD. Op kruising in Berg aan de Maas RA naar brug over Julianakanaal.
Nu RD, langs bushalte Beatrixplein en dan aan einde (aan linkerhand kerk) RA
Bergermaasstraat. Na 70 m LA (blijkt verderop nog steeds Bergermaasstraat). Bij de
Maas oversteken met de gratis pont naar België.
De oever opklimmen en dan nog vóór de dijk ('s zomers is dit achter het frietkot) het 2e
onverharde pad L in met dijk aan rechterhand (het pad zonder veerooster). Het eerste
pad RA de dijk op en aan de andere zijde er weer af richting fietsknooppunt 56 over de
betonplaten door de velden. Een kleine 200 m voorbij de scherpe bocht naar R LA
halfverharde weg in.
Bij bord verboden toegang:
Als de omklapbare verkeersborden zijn opengeklapt is de schietclub bezig. Ga dan RD
en aan einde LA langs de schietclub. In de bocht naar R LA brug over (Maashofweg). Na
50 m RA smal pad bos in en verder gaan bij ***).
Aan einde RA en weer aan einde (bij boerderij) RA asfaltweg. Circa 30 m voor bebouwde
kom LA smal pad bos in en ***op driesprong L aanhouden. Even verder gaat het pad
door een loofgang (berceau). Op asfaltweg LA, direct RA en weer RA grindweg in naar
kasteel dat u aan uw linkerhand passeert. Het pad buigt naar L en komt bij de oprijlaan.
Hier RA, gracht over en dan LA Dreef.
Na 500 m maakt de weg een bocht naar R. Hier neemt u het voetpad dat direct ook naar
R buigt waarbij u de kerk aan uw rechterhand passeert. Aan einde LA over parkeerplaats
langs Bistro Neut en dan LA Ganzenpoelstraat. Eerste weg RA Smispoelweg. Einde LA
en 60 m verder RA naar halfverharde weg. Op een kruising RD en u komt dan op een dijk
met zicht op de grindplas. Hier schuin LA naar beneden. Even verder door
voetgangerssluis en dan LA pad langs plas (volg de oranje stip door dit struingebied). U
komt bij de Maas op een grindweg. Deze grindweg naar R volgen tussen Maas en plas
(oranje stip gaat LA). Na 400 m op driesprong R aanhouden. In bocht naar R LA. Aan het
eind op volgende driesprong, met voor u een hoogspanningsmast, RA. Onder
hoogspanningslijnen door en dan een weg naar L negeren. De weg maakt een knik naar
L en direct daarna gaat u LA (bord tractorsluis). Na 400 m op Y-splitsing R aanhouden.
Waar de bosschages aan uw linkerhand bijna eindigen met de bocht mee naar R. Na
weer een tractorsluis komt u bij de Zuid-Willemsvaart.
Deze naar R volgen en doorlopen tot de voetgangers - en fietsbrug waarmee u het
kanaal en de verkeersweg oversteekt. Langs geluidswal naar beneden. Volg de asfaltweg
75 m en ga dan tegenover huisnr. 103 RA een asfaltpad in. Op kruising met asfaltweg RD
park in. Houd linkerkant van park aan. Steek ter hoogte van de eerste uitgang van het
park aan uw linkerhand het park naar R door naar een andere uitgang. Loop de asfaltweg
in achter deze uitgang. Aan einde bij achterzijde van restaurant RA. Na 450 m op kruising
LA Reinboomstraat. Even verder komt u op de N78. Deze weg iets naar L volgen voor de
bus naar Maastricht.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
26 km
Beginpunt
Station Susteren (zie www.9292.nl of www.ns.nl)
Eindpunt
Bushalte Eisden Berensheuvel. Vanaf hier neemt u bus 63 naar Maastricht Station
Perron M (De Lijn geeft een onlogische route als u alleen Maastricht Station invult als
opstaphalte).
Inkorten
3,5 km door te starten bij bushalte Gouverneur Houbenstraat in Nieuwstadt
U kunt de route ook in tweeën knippen door de bus te nemen in Berg aan de Maas
(Urmond) bij halte Beatrixplein (14,5/11,5 km).
Horeca
1 Café Demandt (geen pin)
Berger Maasstraat 10
6129 BC Berg aan de Maas
www.cafestoakhoes.nl
2 't Kasteelhof
Dreef 148
3630 Leut
http://www.kasteelhof.be
3 Taverne Hof ter Noord
Sint-Pietersstraat 83
3630 Leut
http://www.toerismelimburg.be/nl/content/caf%C3%A9-taverne-hof-ter-noord
4 Broodjes Bistro Stop
Rijksweg 246 Eisden
www.broodjesbistrostop.be

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Een wandeling Rondom Zuid-Limburg'. Zoek
je grenzen op en spijker je Frans en Duits bij op deze internationale tocht van 11 stevige
etappes. Zuid-Limburg staat dan wel te boek als een on-Nederlands landschap, maar
voor het echte buitenlandgevoel moet u toch even ons mergellandje uit. Deze wandelgids
is te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

