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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.

Net ten westen van Roosteren ligt aan de overkant van de Maas het rustige Belgische dorpje Aldeneik.
Tijdens deze combinatie van natuur- en stadswandeling leert u de mooie omgeving van Maaseik kennen. U
wandelt over leuke paadjes langs de Mynekomplas Aldeneik binnen waar u o.a. de oude kerk passeert.
Dan loopt u Maaseik binnen waar in de oude stadskern veel historische gebouwen te zien zijn. Via de
stadswal en het nieuwe winkelcentrum komt u bij de Maas. Via het pad langs de Maas en paden gelegen in
het waterrijke recreatiepark Heerenlaak komt u weer in Aldeneik. Via veldwegen o. a. langs een grote
wijngaard komt u weer bij het begin. Het is een heel gemakkelijke wandeling met veel historische
bezienswaardigheden en water.
Startadres: Parkeerplaats Café restaurant De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 80, Maaseik. Naast het café is een
parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog
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1m
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1031 MAASEIK –Aldeneik 11 km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Aan de
kruising bij fietsknooppunt 25 gaat u L
(Houtweg/oranje cirkel/fietsroute 24). Vlak daarna
loopt u meteen voorbij het St. Annakapelletje aan
de 3-sprong RD (oranje/fr. 24) over het asfaltfietspad. Vlak daarna gaat u tegenover wijngaard
R (oranje) de asfaltweg omlaag naar de
parkeerplaats “Maasvallei P5”. Beneden bij begin
parkeerplaats en bij infopaneel gaat u bij
verbodsbord L over het asfaltpad. Meteen daarna
aan de T-splitsing bij grote zitbank gaat u R (rode
driehoek/gele zeshoek/groene rechthoek) over
het asfaltpad met links de Mynekomplas, een
voormalig grindgat dat nu dienst doet als
visvijver. Aan de Y-splitsing gaat u L omlaag met
links het water. (U verlaat nu even de
wandelmarkeringen).

van de 12e eeuw. Aan de volgende 3-sprong gaat
u L (Hamontweg) en u passeert de ingang van de
kerk.

(Bij hoog water staat het pad onder water loop dan
hier aan de Y-splitsing RD. Aan de 3-sprong RD. Ga
verder bij **** in dit punt).

Aan de andere kant van het gebouw bevindt zich de
ingang van de St. Harlindis en Relindiskapel (1680)..

Boven aan de 3-sprong gaat u L over het
asfaltpad, waarover u net liep. **** Aan volgende
de 3-sprong gaat u RD en u passeert even verder
zitbanken.
(U verlaat hier de wandelmarkeringen en rechts ziet u
de kerk in Aldeneik waar u straks langs komt).
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD en via
houten brug steekt u de Bosbeek over. Ga dan
meteen voor de trap R (rood/geel/oranje/groen)
het asfaltpad omhoog. Boven aan de T-splitsing
gaat u R over de smalle asfaltweg/fietspad.
2. Aan de rotonde gaat u RD (rood/geel/oranje/
groen) en u loopt Aldeneik weer binnen. Aan de
3-sprong gaat u R (Leugenbrugweg/fr.24). (U
verlaat hier weer de wandelmarkeringen). Aan de
volgende 3-sprong gaat u RD (fr. 24)/Maasroute).
Negeer bij het St. Antonius van Paduakapelletje
zijweg links (Adelhardweg). Aan de 3-sprong gaat
u RD met links de St Anna parochiekerk, die
oorspronkelijk als kloosterkerk werd gebouwd en
waarvan het middenschip dateert uit de 2e helft

(Voor info over de kerk zie infobordje links naast de
deur. De stenen beelden die hier voor de kerk staan
zijn van de gezusters Harlindis en Relindis die rond
730 het vrouwenklooster Aldeneik stichtten).
Meteen daarna, voorbij de pastorie met kruisje
boven de deur (nr. 112), buigt de weg naar links.
Aan de 3-sprong, met links mooi zicht op de kerk,
gaat u R (Aldeneikerweg). Meten daarna aan de 3sprong gaat u RD (Aldeneikerweg). Negeer
zijwegen en volg geruime tijd RD deze weg.
(Meteen rechts passeert u de parochiezaal de Ark
(1922). Meteen daarna passeert u de Willibrordusput
(7e eeuw/zie tekst).

(Volgens de overlevering stichtten de gezusters
Harlindis en Relindis rond 730 het aanvankelijk
vrouwenklooster Aldeneik. Beiden zijn abdis van het
klooster geweest).
De route volgend passeert u na
begraafplaats Aldeneik).

300 m links de

Na 600 m, meteen na de bocht naar rechts, steekt
u in Maaseik aan de linkerzijde via de
oversteekplaats
de
drukke
voorrangsweg
(Koningin Fabiolalaan) over en loop dan RD langs
huisnr. 29 over de doodlopende weg. Aan de
kruising gaat u L (Dekenskamp) over de
asfaltweg, die een eindje verder naar links buigt.
Aan de 3-sprong bij huisnr 53 gaat u aan de 3sprong R over de klinkerweg.
3. Aan de 3-sprong gaat u RD en loop dan RD
over het klinkerpad door of langs het fietsenhok.
Aan de T-splitsing bij 2 betonnen paaltjes gaat u
R de asfaltweg omhoog, die even verder naar
rechts buigt met links het voormalig ziekenhuis

Aan
de
kruising,
einde
links
gelegen
parkeerplaats, gaat u L met links van u de
parkeerplaats en de voorkant van het voormalig
ziekenhuis.
(Als u hier bij het Bevrijdingsplein RD loopt, dan
komt u meteen voorbij de begroeide bunker bij het
oorlogsmonument “Vredespörtsje” waar ook een
infobord staat)
Negeer twee zijwegen rechts (Hertstraat en Kleine
Kerkstraat). Aan de kruising, meteen voorbij de
Sint. Catharinakerk (1840-1845), gaat u R (Grote
Kerkstraat) met links het prachtig herenhuis
stammend uit de 1e helft van de 17e eeuw.
(De huidige Sint Catharinakerk is de tweede of derde
kerk op deze plaats. De oudste kerk dateerde wellicht
uit 1245 toen de parochie Maaseik werd opgericht.
De kerk is op dinsdag en zondag tussen 12 en 16 uur
te bezoeken. Ingang bij toren)
Negeer zijwegen.
(Bij huisnr. 16 passeert u een beeld van St. Antonius
van Padua in muurnis).
Tegenover huisnr. 4 gaat u L en bij waterpomp
komt u op het marktplein (Markt).
(Als u hier 25 m RD loopt, dan komt u bij het 18eeeuwse stadhuis (zie infobordje). Tegenover het
stadhuis staat de Luikse perroen, het symbool van
Luikse vrijheid. Het oorspronkelijke perroen, dateert
uit 1397).
Volg nu via de waterpompen de rand van het
Marktplein waar vele panden uit de 17e/18e eeuw
staan
met
prachtige
Maaslandse
renaissancegevels.
(Zie infobordjes aan de gevels. De panden hebben
meestal een naam.
Op de vier hoeken van de Markt staan publieke
pompen daterend uit 1742. De stadspompen
vervingen in de loop van de 18de eeuw geleidelijk de
stadsputten.
Het plein wordt omgeven door een dubbele rij
lindebomen, meer bepaald Hollandse linden, die die
al sinds 1862 het beeld van de Markt bepalen.
Midden op het plein staat het grote standbeeld (1864)
van de broers Jan en Hubert Van Eyck (zie infobord).
Deze twee beroemde Maaseikse schilders uit de 15e
eeuw zijn o.a. bekend van het wereldberoemde
schilderij Lam Gods dat te bezichtigen is in de St.
Baafs kathedraal in Gent).
Negeer zijwegen Bij de derde pomp en het
prachtige pand nr. 35 gaat u R verder langs het
plein.
4. Bij oude rode brievenbus en inrit van het plein/Markt
gaat u L (Bosstraat/voetgangerszone) over de

kasseienstraat.
(Als u hier RD verder langs het plein loopt en bij de vierde
pomp R gaat, dan komt u meteen bij "Apotheek Van

Venckenray" (nr.46), thans museum, waar in het
pand “den Blauwe Leeuwe” van 1704 tot 1959 de
oudste private apotheek van België waas gehuisvest.
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Tegen de gevel van het pand staat een zeldzame
stoeppaal uit de 17e eeuw.
Voor de apotheek staat aan het plein de
monumententafel voor blinden).
Volg nu de voetgangerszone/Bosstraat RD
waaraan weer verschillende panden staan met
prachtige Maaslandse renaissance- en barokke
gevels o.a. huisnr. 7 "Den Verkeerde Werelt" uit
1686, één van de mooiste oude huizen van de
stad. U passeert het beeldje van de Knapkoeker.
(De knapkoek (of knapkook), die al in 1648 bestond,
is een specialiteit van de streek en een erkend
streekproduct. De bekendste knapkoek is die van
Maaseik. Hij wordt volgens traditioneel recept
gemaakt in plaatselijke bakkerijen. Ter ere van de
knapkook wordt - op de 1ste zondag van september jaarlijks het knapkoekfeest georganiseerd).
Aan de kruising RD.
(Hier staat rechts op de hoek met de Halsstraat een
prachtig vakwerkhuis. Zie infobord in de Halsstraat.
Meteen daarna passeert u rechts (nr. 21) de
prachtige gevel van “Het Stenen Huis” uit circa 1690
en de kloosterkerk Kruisheren/St. Jacobskercke
(1767) met het prachtige rococo interieur.
Hier staat een beeldengroep “de 4 deugden van de
Maaseikenaar Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig". De
spotnaam vloeit voort uit de 4 deugden
Voorzichtigheid, Vastberadenheid, Gematigdheid en
Rechtvaardigheid. Het kunstwerk is hier in 1994
geplaatst t.g.v. het 750 jarig bestaan van de stad en
parochie Maaseik).
Aan de 4-sprong gaat u verder RD. Aan het eind
van de winkelstraat, met voor u het grote plein
met het standbeeld van Kolonel Aerts, gaat u
meteen L langs huisnr. 16 met rechts het smallere
plein. (Hier stond tot 1819 de stadspoort “Bospoort”)
Aan de 4-spronng met de Prinsenhoflaan loopt u
RD via de oude brede stenen trap de stadswal
omhoog met rechts beneden een parkeerplaats.
Bij de Maagd der Armenkapel buigt het grindpad
naar links. Negeer zijpaden loop verder over de
restanten van de stadswal met rechts een rij
eiken en een eind verder links de muur van het
voormalige Minderbroederklooster (1637). Aan
het eind van het grindpad gaat u de trap omlaag
en loop dan RD (Walstraat) over de smalle
kasseienweg met rechts een parkeerplaats.
(Hier ziet u links de Minderbroederkerk (1637-1644).
Met de grote steunbren. In de kerk is nu o.a. een
museum).
Aan de kruising bij beeld van Maria en kind in
muurnis gaat u R (Hepperstraat). Meteen daarna
aan
de
rotonde
met
het
kunstwerk
“Vlooienkoning” gaat u L met links het lager
gelegen grote plein en rechts van u winkels van
winkelcentrum Kloosterbempden.
(Het kunstwerk “Vloeëjekuning” is in 1994 door
carnavalsvereniging
“Het
Heilig
Wammes”
aangeboden aan de inwoners van Maaseik).

Blijf nu RD lopen met rechts winkels horend bij
het winkelcentrum Kloosterbempden.
(Bijna aan het einde van het plein passeert u links
een maquette stadsfortificatie Maaseik (1672) Hier
zijn ook nog in de grond liggende restanten van de
verdedigingsmuur te zien).
Loop RD onder het gebouw door en blijf dan RD
lopen met rechts nog steeds winkels. Voorbij
speelplek gaat u bij de inrit van de parkeergarage
van het winkelcentrum L. Meteen daarna gaat u R
over het fietspad. Na 200 m bij de rotonde gaat u
RD en steek dan meteen bij gedenkplek aan
Joyce L via de oversteekplaats de doorgaande
weg over.
5. Volg dan RD (rood/geel) de grindweg die naar
links buigt met rechts de Maas, die hier de grens
vormt tussen Nederland en België.
(Na 20 m passeert u een zitbank, een mooi
pauzeplekje na 5,3 km. Na 250 m passeert u links
een granieten kunstwerk).
Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing bij zitbank en
grenspaal 122 RD (rood/geel) omlaag en u loopt
onder de 155 m lange Pater Sangers brug door.
Na de Maasbrug loopt u RD (Maasvallei) verder
langs de kademuur. Na 200 m gaat u aan de 3sprong RD verder langs de Maas. (U verlaat hier
de wandelmarkeringen.
(Even verder passeert u een meetstation en twee
oorlogsbunkers. Aan de overkant van de Maas ziet u
op Nederlands grondgebied ook nog twee bunkers,
die bij een eventuele inval van de Duitsers in 1940 de
Maasbrug moesten verdedigen).
Na 300 m negeert grindweg links. Na 15 m gaat u
bij ijzeren afsluitboom schuin L de grindweg
omlaag.
Aan
de
T-splitsing
voor
de
Papenkuilplas, die een onderdeel is van het 235
hectare grote recreatiegebied Herenlaak, gaat u L
over het brede graspad. Het brede graspad buigt
naar rechts met rechts van u de plas.
(U kunt ook over het links boven gelegen asfaltpad
met mooi uitzicht lopen).
Volg nu geruime tijd het brede graspad, dat
enkele bochten maakt, met rechts de plas
(Boven aan het asfaltpad staan verschillende
zitbanken. Degene, die over het asfaltpad loopt, gaat
na
1km aan de T-splitsing bij gebouw van
watersportvereniging
R.
Meteen
daarna
bij
afsluitboom gaat u L het asfaltpad omlaag. Ga dan
verder bij **** in dit punt).
Na 1 km gaat u voorbij haventje, trap en het
clubgebouw van Watersportclub Aldeneiker Plas
L de asfaltweg omhoog. Meteen daarna bij
afsluitboom gaat u R het asfaltpad omlaag. Aan
de 3-sprong gaat u RD verder over het asfaltpad
dat een lus naar links maakt.
6. U passeert weer twee zitbanken en volg het
asfaltpad, dat meteen naar links buigt. Waar circa
30 m verder het asfaltpad weer naar links buigt,
gaat u R over het grasveld met rechts hoog
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struikgewas. Bij twee links hoger staande
zitbanken volgt u het graspad, dat twee bochten
maakt, verder RD. Negeer brede stenen trap
rechts omlaag en loop RD het asfaltpad omhoog.
Boven aan de 5-sprong gaat u RD over het
asfaltpad, dat meteen naar links buigt. Meteen
daarna voorbij twee zitbanken gaat u aan de Tsplitsing R de trap omlaag en steek via houten
brug weer de Bosbeek over. Meteen na de brug
gaat u R (rood/geel/oranje/groen) over het
asfaltpad met rechts de Bosbeek en links de
Mynekomplas. Na bijna 100 m gaat u L het
asfaltpad omlaag (rood/geel/oranje/groen) en u
passeert een uitkijkplatvorm.
(Hier in de voormalige grindgaten leven veel vogels
voornamelijk eenden, ganzen en zwanen).
(Bij hoog water staat het pad onder water, loop dan
terug na de brug en steek deze over en loop de trap
omhoog. Boven na trap gaat u L over het asfaltpad.
Meteen daarna bij keerpunt loopt u RD
(Rodenburgweg) en u loopt tussen twee plassen door
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong L (blauwe ruit) en
u steekt de brug over. Negeer zijpaden en loop RD.
(Rechts ziet u de Maas en na 200 m passeert u
rechtst een wijngaard).
Negeer inrit naar parkeerplaats
**** in dit punt).

Ga dan verder bij

Aan de T-splitsing gaat u L (rood/geel/oranje) met
rechts weer de Bosbeek, die hier vlakbij in de
Maas stroomt. Voorbij “bruggetje” en rechts
boven een “grote” brug gaat u L verder over het
pad. Let op! Negeer twee paadjes links naar het
water en vlak vóór het asfaltpad gaat stijgen, gaat
u L over het gras langs het water.
(Als u hier rechts de grashelling omhoog loopt, dan
ziet u boven de Maas. Daar ziet u rechts in de verte
de kerktoren van de St. Landricuskerk in Echt (NL)).
7. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u L over
het asfaltpad verder langs het water. Boven aan
de 3-sprong bij grote zitbank gaat u R. Meteen
daarna gaat u R over de asfaltweg met links de
parkeerplaats. Boven aan de T-splitsing voor
wijngaard gaat u L (oranje cirkel) over het
fietspad. **** Negeer vlak daarna zijweg links
(Broekstraat).
(U passeert meteen rechts weer het Annakapelletje)
Aan de kruising bij fietsknooppunt 25 gaat u L
(Leeuwerikstraat). Tegenover huisnr. 23 gaat u R
(oranje cirkel) over het brede graspad met links
van u huisnr. 10 A. Het graspad buigt naar rechts
met rechts van u achtertuinen. Aan de 4-sprong
gaat u RD (oranje) over de asfaltweg met rechts
camping Leeuwerikhof. Na 150 m wordt de
asfaltweg een grindweg met links een grote
wijngaard van wijndomein Aldeneyck. Na 500 m
gaat u aan de T-splitsing R over de asfaltweg.
Meteen daarna gaat u R over de doodlopende
veldweg en na 100 m passeert u links weer een
wijngaard. Na 400 m gaat u voor de Maas R over
de smalle asfaltweg. Na 250 m komt u weer bij het
startpunt.

