4 Oost Maarland (Eijsden) 11 km
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Als u van de waterkant houdt is deze wandeling beslist een aanrader! Tijdens deze vlakke en
ontspannende wandeling wandelt u door de prachtige Eijsder Beemden naar de oude kern van Eijsden.
Dan wandelt u naar het schitterende kasteel Eijsden en door het kasteelpark. (Verboden voor honden).
Dan komt u weer in de oude kern van Eijsden waar u café de Greune Mert, brasserie La Meuse en eetcafé
Aon ’t Bat aan de Maas passeert, alle drie met leuk terras. De terugweg gaat nog een stuk verder de
Eijsder Beemden in langs de Maas en mooie plassen. Het kasteelpark is verboden voor honden maar dan
kunt u dit gedeelte dor het kasteelpark weglaten. In de beemden zijn aangelijnde honden toegestaan, niet
los! Als de bistro nog gesloten is dan kunt u vlakbij (tegenover parkeerplaats) terecht bij het terras van De
Moosjtum.
GPS-afstand 11000 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 20 m.
Startadres: Café – Restaurant La Marmite, Catharinastraat 23, Oost-Maarland (Eijsden).
(Komend vanuit Maastricht is 100 m voorbij restaurant La Marmite aan de kruising links een openbare
parkeerplaats (Catharinastraat 12)).

blz 2 van 4

4 Oost Maarland (Eijsden) 11 km
(Vanaf de parkeerplaats (Catharinastraat 12) steekt
u de doorgaande weg over en gaat u
RD
(Kasteellaan). Ga nu verder bij **** in punt 1).
1. Met de rug naar het restaurant gaat u R.
(Rechts passeert u de Catharinahoeve (no.17/18e
eeuw) en links de St. Agathahoeve (no.16/1887).
Aan de kruising met links de parkeerplaats gaat u
R (Kasteellaan) door de mooie laan met de witte
abeelbomen.
**** (U passeert rechts kasteel Oost, dat vermoedelijk
uit de 12e of 13e eeuw dateert. Links passeert u de
schietboom van schutterij St. Sebastianus OostMaarland (18e eeuw)).
Waar na 500 m de doorgaande weg voorbij café
en jachthaven Portofino naar links buigt, gaat u
RD (blauw) over de doodlopende weg langs de
parkeerplaats. Aan het eind van de parkeerplaats
gaat u bij groot infobord door het klaphek en loop
RD (blauw) over het pad.
(U bent nu in het mooie natuurgebied de Eijsder
Beemden. Mogelijk komt u Konikpaarden of
Gallowayrunderen tegen).
Na 75 m gaat u meteen na de hoge links staande
struiken L over het graspad met links het hoge
struikgewas en met rechts en grote waterplas
waarop in de winter geschaatst wordt.. Negeer
zijpaden en blijf geruime tijd rechts langs de
struiken lopen. Na 1 km gaat u aan de T-splitsing
voor de Maas L richting clubhuis W.V. Eijsden
(gebouw met schuin dak). Aan de 3-sprong gaat u
RD verder langs het water.
2. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong, ca. 30
m vóór het clubhuis van W.V. Eijsden (lang schuin
dak) en draaihekje, gaat u schuin L over het pad
richting groot infobord. Steek de inrit naar het
clubhuis van W.V. Eijsden over en loop RD over
het pad rechts van de afrastering en parallel aan
de asfaltweg. (Dus niet via het draaihekje). Even
verder wordt dit een graspad over de “dijk”.
(Schuin rechts voor u ziet u de cementfabriek aan het
Albertkanaal in de Belgische plaats Lixhe).
Negeer bij begin bebouwde kom klaphekje links
en blijf RD lopen. Ga nu bij breed houten hek L
door het draaihekje.
3. Aan de asfaltweg gaat u R. Negeer bij zitbank
zijweg links. Neem nu de eerste weg L
(Spriemenstraat).

(Het eerste huis links (nr. 8) is een van de eerste
huizen die in Eijsden zijn gebouwd met zowel
baksteen als mergelblokken. Het pand is in 1609
gebouwd en in de onderste horizontale mergelband
ziet u het jaartal staan (Links naast raam)).
Aan het grote plein (Vroenhof) gaat u R.
(U passeert rechts het café De Raetskelder. In de 13e
en 14e eeuw was Eijsden een stadje (de Vrijheid
Eijsden). Het plein was toen de centrale plaats. De
Vroenhof wordt voor het eerst genoemd in 1438.
Boven aan het plein ziet u een kunstwerk van Vera
de Haas, een groep die de Cramignon danst. Een reikettingdans, die tijdens de jaarlijkse grote Bronk
(kermis/Sacramentsprocessie) door de inwoners
wordt gedanst).
Vlak vóór de ingang van de Sint Christinakerk
(zie infobordje bij ingang) gaat u L over het
klinkerpad met rechts de kerkhofmuur van het
oude kerkhof en links van u het plein.
(Links boven aan het plein staat een groep die de
Cramignon danst. Een kunstwerk van Vera de Haas).
Boven passeert u rechts het verzetsmonument
(1948) met links daarnaast het kunstwerk
“verscheurd
land”
dat
gemaakt
is
ter
nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers uit
Eijsden en Gronsveld. .
(Elk jaar worden hier de oorlogsslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog uit Eijsden herdacht. De meest
bekende zijn Alphons en Hubert Smeets en Graaf
Raphaël de Liedekerke de Pailhe, die alle drie op 9
okt. 1943 in fort Rhijnauen bij Utrecht werden
gefusilleerd).
Ga dan R (Kerkstraat) over de kasseienweg door
het beschermd dorpsgezicht. Aan de kruising
gaat u L (Diepstraat) de brede kasseienweg
omhoog.
(In de Middeleeuwen waren dit soort straten
(‘Regtestraet”) gebruikelijk en hadden het karakter
van een uitgerekt marktplein. De lindebomen die hier
staan zijn vermoedelijk geplant tussen 1870 en
1880).
Aan de volgende kruising bij wegkruis gaat u R
(Wilhelminastraat).
(U
passeert
links
het
monumentale protestants kerkje (1906)). Aan de 3sprong gaat u L verder door de Wilhelminastraat.
Vlak daarna aan de kruising gaat u R
(Kruisstraat).
Negeer
zijweg
rechts.

4. Aan de 5-sprong bij zitbanken, wegkruis en
Mariakapel gaat u R (rood/wit) over de brede
grindweg door de prachtige beukenlaan.
(Deze 5-sprong is in Eijsden bekend onder de naam
“de Witte Pöälkes).
Voor het kasteel gaat u L (rood) over de
asfaltweg. (Het kasteelpark is verboden voor
honden, ga hier dan R en volg punt 6).
Aan de 3sprong in de buurt Laag Caestert gaat u RD. Let
op! Meteen achter het eerste bruggetje over de
Voer, gaat u bij ijzeren hek van de huisnrs. 10 en
12 R de inrit in. Na 15 m gaat u R over het
(voet)pad en steek het bruggetje over en volg het
pad langs het beekje de Voer.
(Hier passeert u de voormalige zaagwatermolen
(1729).
Het pad buigt bij het kunstwerk “Les Roses” naar
rechts en u loopt door de prachtige
haagbeukenberceau ook wel Charmille genoemd.
(Berceaus stammen uit de tijd dat het voor gegoede
dames mode was er zo blank mogelijk uit te zien om
zich te onderscheiden van werkende mensen die,
doordat ze veel in de buitenlucht kwamen, een
getaande huidskleur hadden. In zo'n berceau kon
men buiten wandelen en toch uit de zon blijven).
5. Voor het kasteel (1636) gaat u L door de
lindelaan. (U maakt nu een rondje door het
kasteelpark). Voor de Maas buigt het pad naar
rechts met rechts mooi uitzicht op het kasteel. Bij
een beeld (pauw) bij het grote gazon gaat u RD
het bosje in.
(Hier heeft u rechts weer mooi zicht op het kasteel.
Als u hier voorbij het beeld R het pad inloopt, kijk dan
eens naar de eerste dikke acaciaboom links met de
vele gaten. Een “woonboom” van spechten).
Het pad buigt in het bosje opnieuw naar rechts.
Op het einde van een muur gaat u L onder de
taxusboog door. U loopt nu door een prachtige
taxuslaan. Via ijzeren poort verlaat u het
kasteelpark. Op het binnenplein gaat L en via het
poortgebouw (1649) met voorhof verlaat u het
kasteelterrein. (Voor meer info kasteel zie infobordje
links in het poortgebouw). Aan de asfaltweg gaat u
L (rood/wit).
6. Aan de kruising bij café “de Greune Mert”, een
mooie pauzeplek, gaat u L (blauw/wit) door de
mooie
Diepstraat,
met
de
vele
mooie
monumentale panden, omlaag. Negeer zijweg
rechts. Meteen voorbij Brasserie La Meuse (een
mooie pauzeplek) negeert u smalle kasseienweg
rechts omhoog. (Als u hier even R gaat, dan komt u
bij Eetcafé Aon ’t Bat, een mooie pauzeplek). De
kasseienweg wordt een klinkerpad, dat bij
grenspaal no. 47 naar rechts buigt. U passeert
het fiets- en voetpont Eijsden-Ternaaien. (Hier
staat rechts aan de trap het infobord “Vlucht naar de
Vrijheid”).

blz 3 van 4
Loop hier RD (blauw) en via klaphek loopt u weer
de Eijsder Beemden binnen en volg het brede
graspad RD (blauw). Bij het waterkwaliteitsmeetstation Eijsden (boot) steekt u het klinkerpad
schuin rechts (blauw) over en volgt u het brede
graspad geruime tijd RD (blauw) met links van u
de plezierjachthaven. Aan de kruising, met rechts
een verhard pad, loopt u RD. Aan de kruising van
graspaden gaat u L (blauw) verder langs de
plezierjachthaven.
7. Bij de loopbrug en het clubhuis van W.V.
Eijsden loopt u via twee draaihekjes RD (blauw).
Negeer zijpaden rechts en blijf het brede graspad
langs de Maas geruime tijd RD (blauw) volgen. Na
1 km, aan het einde van de grote waterplas, gaat
u bij grenspaal no. 48 verder RD langs de Maas..
(Hier ziet u links de mergelwand, waar het Belgische
Albertkanaal (sluis van Ternaaien, de grootste
binnenvaartsluis van Europa) de berg Montagne St.
Pierre doorsnijdt. Boven aan de rotswand ziet u een
bunker met geschutskoepel (Fort Eben Emael)).
Let op! Na 600 m gaat u aan de 3-sprong R over
het pad. (Links is hier een klein paadje naar de Maas
en dit is circa 100 m voor klaphek). Na 20 m aan de
kruising loopt u RD het pad omlaag. Even verder
steekt u de brug over gelegen tussen twee
plassen. Boven aan de T-splitsing gaat u L. Bij
twee zitbanken buigt het pad scherp naar rechts.
(Hier aan de Pietersplas. de grootste grindplas van
Zuid-Limburg (114 ha). heeft u mooi uitzicht o.a. op
Maastricht. De plas is in de wintermaanden het
domein van duizenden watervogels).
Negeer zijpaden rechts en blijf nu het brede
grindpad vlak langs het water volgen. Waar na
300 m bij infobordjes het grindpad naar rechts
buigt, loopt u verder RD vlak langs het water.
(Aan de overkant van het water ziet u een grote
“woonboot”).
8. Aan de T-splitsing gaat u L over het brede pad
en even verder loopt u tussen twee plassen door.
Aan de Y-splitsing gaat u L door het bosje
omhoog
met
links
afrastering.
Bij
de
parkeerplaats gaat u L (blauw) door het stegelke
en steek de parkeerplaats RD over. Aan de
asfaltweg gaat u RD (Kasteellaan). Let op! Na 250
m gaat u bij afsluitboom L over het brede bosgrindpad.. Aan de Y-splitsing op grasveld gaat u
R en even verder ziet u (afhankelijk van jaargetijde)
kasteel Oost. Negeer zijpaden. Aan de Y-splitsing
gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u R en een
eindje verder loopt u parallel aan het
rechtsgelegen fietspad. Bij de inrit van camping
de Oosterdriessen gaat u R over het klinkerfietspad langs 2 zitbanken. Meteen daarna aan de
voorrangsweg gaat u R over het fiets - klinkerpad.
U komt bij het restaurant en frituur, de sponsor
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken. Als u hier RD loopt, dan komt u weer bij
de parkeerplaats.

Auteur: Jos Wlazlo. Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

