30 ELSLOO 6,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling met lichte hellingen gaat o.a. door het kasteelpark, over holle veldwegen en langs mooie
hoogstamboomgaarden naar de buurtschap Catsop. U kunt ook nog bijna aan het eind van de wandeling
een bezoekje brengen aan het Streekmuseum Elsloo. Zie voor openingstijden:
www.streekmuseumelsloo.nl
GPS-afstand 6800 m, looptijd 1.30 uur en hoogteverschil 48 m.
Startpunt: Café De Dikke Stein, Julianastraat 3, Elsloo.
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30 ELSLOO 6,8 km
1. Tegenover de ingang van het café loopt u RD
(blauw) het klinkerpad, dus rechts langs de grote
zwerfkei Aan de kruising gaat u R (blauw/rood)
over de kasseienweg langs huisnr. 1. Beneden
buigt de dalende kasseienweg naar links (Op de
Berg).

T-splitsing gaat u weer R. Aan de 3-sprong bij
Mariakapel (1848/zie infobord bij ingang) gaat u
weer R (Het Einde). Voorbij huisnr. 21 gaat u L.
Meteen daarna gaat u L (rood) over de veldweg.
Aan de T-splitsing bij regenwaterbuffer “Achter
de Weide” gaat u R over de smalle asfaltweg.

(Als u hier rechts over het klinkerpad gaat, dan heeft
u na 20 m mooi uitzicht over het Maasdal. O.a. op het
Julianakanaal, de Maas, het Belgische dorp Kotem
en
het 1310 m lange autowegviaduct van de
autoweg Aken-Antwerpen (E-314/A-76). De route
volgend passeert u het Streekmuseum Elsloo (nr.6),
beslist een bezoekje waard!).

4. Neem nu de eerste veldweg L (wit) omhoog.
Negeer zijpaadjes links. Boven buigt de weg naar
links en volgt u verder de bosrand. Na de
bosrand ( negeer pad links ) buigt de weg naar
rechts.

Negeer trappenpad links omhoog. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u RD (Dorpstraat) door het
beschermde dorpsgezicht van Oud Elsloo. Aan
de 3-sprong bij kapel “Aan de Kaak” en oude
waterpomp gaat u R (Kaakstraat/wit).
(De kapel dateert al van de eerste helft van de 19e
eeuw).
Let op! Voorbij huisnr. 3 gaat u R (wit/rood/blauw)
het brede trappenpad omlaag. Beneden gaat u R
het trappenpad omhoog. Boven aan de trap gaat
u L. Meteen daarna aan de ongelijke 4-sprong bij
brug gaat u RD (groen/geel) over het brede pad
met rechts van u een groot grasveld. Negeer
zijpaden links. Let op! 10 meter voorbij de vier
mooie bijzondere stenen zetels buigt u met het
grindpad mee naar links. Aan de 3-sprong gaat u
RD (rood/groen/geel) omlaag.
2. Negeer zijpad links en loop RD over het
stennen bruggetje. Let op! Aan de Y-splitsing,
voorbij stenen bruggetje, “gedichtpaal” en
infobord neemt u het eerste pad L omhoog.
Negeer meteen zijpaadje links. (U loopt dus rechts
langs de boomgaard en u blijft boven langs de
boshelling lopen). Boven aan de T-splitsing gaat u
L omhoog langs een houten doorgang. Vlak
daarna in de buurtschap Kathagen bij huisnr.11
wordt dit een stijgende klinkerweg/asfaltweg.
Boven aan de ongelijke 4-sprong bij boomkruis
gaat u RD en steekt u via de spoorbrug de
spoorlijn Maastricht-Sittard over. Ga nu meteen L
de veldweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing
gaat u R omhoog. Boven aan de 4-sprong bij
ongevalskruis
genaamd
Armsterveld,
gedichtsteen, zitbank en infobordje gaat u RD
over de asfaltweg.
3. Neem nu voorbij het fruitbedrijf het eerste
brede pad scherp L omlaag. Aan de kruising bij
trafohuisje in de buurtschap Catsop gaat u R
langs het pleintje Op de Dries. Vlak daarna aan de

(Hier heeft u links weer mooi uitzicht over het
Maasdal. O.a. op steenbergen van voormalige
steenkolenmijnen
in
het
Belgische
Winterslag/Waterschei (nabij Genk). Voor u ziet u
o.a. schoorstenen op het circa 800 ha. grote
Chemelot terrein waar circa 150 bedrijven zijn
gevestigd o.a. DSM, SABIC en de Chemelot
Campus. Op de Campus zijn tientallen bedrijven en
instellingen gevestigd, waar studenten, onderzoekers
en ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen
van nieuwe producten).
Op de hoek van de afrastering gaat u aan de Tsplitsing L tussen de akkers omlaag. Beneden
aan de asfaltweg gaat u L (wit). Negeer in het
buurtschap Catsop bij zitbank zijweg links. Neem
vlak daarna de eerste weg R (Kempken/rood).
Aan de kruising gaat u RD (Kempken/wit/rood).
De weg wordt een smal asfaltpad. Aan de Tsplitsing gaat u R (rood/wit) de asfaltweg omlaag.
Aan de T-splitsing voor spoorlijn, gaat u L
(wit/rood) over de veldweg langs de spoorlijn.
5. De weg buigt naar links. Aan de 3-sprong gaat
u R (rood) omhoog. Steek boven R weer de
spoorbrug over.
Na de spoorbrug gaat u in de buurtschap
“Terhagen” schuin rechts (wit) het smalle pad
omlaag met rechts een huis ( nr 4 ) en links een
weiland. Beneden gaat u bij afsluitboom L door
het klaphek.
(U loopt het Kasteelpark Elsloo
binnen). Negeer meteen zijpad rechts. Neem nu
na 40 m het eerste pad R ( gaat iets omhoog, dus
niet richting hekwerk) langs het weiland en door de
bosrand. (U verlaat dus de markeringen). Aan de
3-sprong gaat u RD verder langs de bosrand en
weiland. Het pad buigt naar links en een eindje
verder naar rechts. Aan het einde van de
afrastering van het weiland loopt u RD.( richting
bank en negeer paadje rechts ) Meteen daarna gaat
u Aan de T-splitsing bij groot grasveld R over het
brede pad. Neem nu het eerste zijpad rechts
(geel). Negeer iets verder zijpaadje rechts en aan

de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L (wit)
het holle pad omlaag en loop even verder onder
de stenen brug door. Negeer trappenpad links
omhoog en loop even verder het trappenpad
omhoog. Boven aan de kasseienweg in Oud
Elsloo gaat u L. Vlak daarna aan de T-splitsing
bij de kapel “Aan de Kaak” en waterpomp gaat u
L. Aan de Y-splitsing gaat u R. Let op! Na 10 m
gaat u R (rood) het brede trappenpad omhoog.
(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen bij het
Streekmuseum Elsloo. In twee arbeiderswoningen uit
de 18e eeuw heeft het museum de woon- en
leefsituatie nagebootst. Daarnaast is een dorpswinkel
ingericht met attributen uit de periode 1920-1950. In
een aparte ruimte is ook een collectie kleding van
rond 1900 te bewonderen. Er wordt ook aandacht
besteed aan oude niet meer bestaande beroepen.
Het speelgoed uit de vorige eeuw heeft ook een
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plaatsje gekregen.
Tevens zijn er oude
landbouwwerktuigen te
zien. Ook zijn er
prehistorische voorwerpen te zien die hier bij het dorp
tijdens opgravingen zijn gevonden).
Voor de ingang van de H. Augustinuskerk (1849)
gaat u R.
(Via de linkerdeur van de kerk komt u in de
Mariakapel, vanwaar u het interieur van de kerk kan
bezichtigen. Rechts ziet u de in 1849 gebouwde NeoRomaanse mergelstenen grafkapel van de familie De
Geloes. Deze was van 1818-1885 eigenaar van
kasteel Elsloo).
Aan de T-splitsing gaat u R en u komt weer bij het
café, de sponsor van deze wandeling, waar u nog
iets kunt drinken.
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