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Tijdens deze zeer afwisselende wandeling met enkele boshellingen wandelt u eerst over leuke paadjes 
door het kasteelpark en in de buurtschap Terhagen steekt u de spoorlijn over. Via kronkelend spannend 
bospaadjes komt u in de buurtschap Hussenberg. Dan loopt via voetpad  naar de buurtschap Snijdersberg,  
waar u op het grote grasveld bij de picknickbank of zitbank kunt pauzeren.  Via bospad wandelt u naar de 
buurtschap Moorveld en dan loopt u via mooi graspad naar de buurtschap Catsop. Via heuvel met mooi 
uitzicht komt u weer in Elsloo.  Neem voor onderweg zelf drinken mee. Aan het eind is een leuk terras en u 
kunt er lekker eten tegen  schappelijke prijzen.   
 

 
 

Startadres: Junn’s Coffee, Dorine Verschureplein 1, Elsloo.  Tel: 046-4233797.  Geopend: dinsdag t/m 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur, maandag gesloten.  U kunt gratis parkeren 
op de grote parkeerplaats aan het Dorine Verschurenplein. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,85 km  2.30 uur  65 m  128 m 
 

 
 

1062. ELSLOO 10,8 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u L en ga dan meteen R met rechts de 
parkeerplaats. Meteen daarna gaat u aan de 
doorgaande weg L (Stationsstraat).  Negeer vlak 
daarna zijweg links (Spoorstraat).  200 m verder 
gaat u L (Pastoor Tissenstraat).  Aan de kruising 
gaat u R (Pastoor Daemenstraat). Aan de 
volgende kruising gaat u L (Mgr. Kerckhofsstraat) 
omhoog. Aan de kruising voor spoorbrug gaat u 
R (Pastoor Lenaersstraat). Waar de weg bij 
huisnr. 2 naar rechts buigt, loopt u RD (rood) het 
smalle tegelpad omlaag. Beneden gaat u L 
(Heirstraat) over de asfaltweg, die meteen daarna 
naar rechts buigt en dan Kaakstraat heet.  Aan de 
3-sprong, met links het plaatnaambord Terhagen, 
gaat u RD. Meteen daarna gaat u aan de Y-
splitsing L (Slakweg) en via het grote hek loopt u 
het kasteelpark binnen. Na 15 m gaat u voor 
infobord “Landgoed Elsloo” en  
“Medammerweide” (het bord kunt u omdraaien) L 
(groen) over het bospaadje. Aan de schuine T-
splitsing gaat u R (groen)  en u passeert een  
insectenhotel en zitbank. Aan de volgende T-
splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong RD (wit).  Vlak 
daarna gaat u aan de Y-splitsing R (wit) het holle 
pad omlaag en een eindje verder loopt u onder 
een stenen bruggetje door.   
 

2. 20 m na brug gaat u scherp L (rood/blauw) het 
trappenpad omhoog. Boven gaat u L. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij brug gaat u R  
(groen/geel) over het brede pad met rechts van u 
een groot grasveld. Negeer zijpaden links. Let op! 
10 m voorbij de vier mooie bijzondere stenen 
zetels gaat u R  over het graspad. Aan de T-
splitsing voorbij picknickbank, waar u het 
vruchtbomenspel kunt spelen, gaat u R.  

(U passeert het voormalig theehuisje van kasteel 
Elsloo. Hier heeft u bij infobord mooi uitzicht op de 
beneden in het park gelegen vijver en op het 
Julianakanaal (mogelijk ziet u een schip voorbij 
varen) met daarachter de Maas.  
 

Hier ziet u ook het  1310 m lange autowegviaduct 
(Scharbergbrug) van de autoweg Aken-Antwerpen 
(E-314/A-76))  
 

Nadat vandalen het theehuisje in brand hadden 
gestoken, is het huidige theehuisje in dec. 2016 
gereed gekomen. Het is een exacte kopie van het 
oorspronkelijke theehuisje, 't "Zomerhuuske" zoals 
het in Elsloo wordt genoemd).  
 

Aan de volgende T-splitsing voor hoge 
afrastering gaat u L (blauw/rood) het asfaltpad 
omlaag en even verder ziet u links boven weer 
het theehuisje.  Aan de T-splitsing voor vijver 
gaat u L (geel/wit/blauw).  
 

(Als hier 50 m R gaat, dan heeft u mooi zicht op 
kasteel Elsloo met daarboven de Sint Augustinuskerk 
(1848-1849). Tussen 1921-1935 kwam de kerk aan 
de rand van Elsloo te liggen als gevolg van het 
graven van het  Julianakanaal).  
 

Aan de volgende T-splitsing gaat u L (wit) langs 
een zitbank het steile bospad omhoog.  Boven 
aan de 3-sprong gaat u R (wit/geel/groen) verder 
omhoog.  Aan de 4-sprong gaat u L het  
trappenpad omhoog.   Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u L. Negeer bij verbodsbord zijpad 
links. Via houten doorgang verlaat u het 
bos/kasteelpark en volg dan RD de klinkerweg 
omhoog.   
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3.  Boven aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank, 
infobord en het Terhager boomkruis gaat u RD 
(wit/rood) en via de brug steekt u de spoorlijn 
Maastricht - Sittard over. Meteen na de brug gaat 
u R de rustige smalle asfaltweg omhoog, die u 
circa 800 m RD volgt. Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u bij verbodsbord R (rood) over de 
veldweg.  Na 100 m gaat u L (rood) over het 
graspad met rechts van u een meidoornhaag.  
Negeer bospad rechts omlaag en volg het pad 
langs de bosrand omhoog.  Bij zitbank buigt het 
pad naar rechts en volg het pad langs groot 
weiland en bosrand verder omhoog. Negeer 
bospad rechts omlaag. Let op! Na 150 m vlak 
vóór  bordje “Eigen Weg” gaat u bij bord “Zone” 
R het bospaadje omlaag met links van u 
afrastering horend bij weiland. Negeer zijpaadjes 
en volg geruime tijd het dalende en soms even 
stijgende leuke bospaadje dat grotendeels 
parallel aan het links gelegen weiland/akker loopt.  
Aan de T-splitsing gaat u L (geel) het holle pad 
door de bosrand omhoog. Boven wordt het pad 
een breed graspad.  Na 40 m gaat u L (geel) het 
smalle bospad omhoog en even verder ziet u 
rechts beneden een asfaltweg (Slingerberg). 
Boven buigt het pad naar links (geel) en u loopt 
langs de afrastering van weiland.  U passeert een 
draaihekje. 
 

4. Steek in de buurtschap Hussenberg de 
doorgaande weg (Hussenbergstraat) over en loop  
RD (geel/Steegske) de asfaltweg omhoog.  Aan 
het eind van de asfaltweg loopt u RD (geel) over 
het voetpad langs de taxushaag. Aan de 3-sprong 
gaat u RD. Aan de klinkerweg in de buurtschap 
Snijdersberg gaat u L (geel) omhoog.  
 

(Dit buurtschap is in Geulle bekend onder de naam 
‘De piemelehook”.  De naam zou ontstaan zijn omdat 
gedurende lange tijd  hier alleen maar jongetjes 
geboren werden).  
 

Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R (geel) 
omhoog. Voorbij picknickbank en infobord gaat u 
schuin R over het grasveld omlaag.  
 

(Op dit grote grasveld staat bij insectenhotel een 
herinneringszitbank met de mooie tekst ”Bea omdat 
er liefde is, bestaat er geen voorbij” Een mooie 
pauzeplek na 5,7 km).  
 

Vlak daarna bij begin bos negeert u bospaadje 
rechts omlaag en loop RD (geel) het bospad 
omlaag. Steek beneden de doorgaande weg over 
en loop RD (geel) langs het hekwerk van het 
woonhuis omlaag. Het pad buigt naar links. Let 
op!  Aan de 3-sprong, waar de gele route rechts 
omlaag buigt, gaat u L schuin omhoog. U blijft dus 
boven door het bos lopen).  Aan de volgende 4-
sprong gaat u R over de bosweg. Aan de Y-
splitsing bij klinkerweg/inrit gaat u R langs de 
afsluitboom en volg het bospad verder RD. 
Negeer zijpaden rechts omlaag. Boven aan de T-
splitsing gaat u R de veldweg omhoog.   
 

5. Aan de doorgaande weg gaat u R over het 
trottoir. Aan de 3-sprong  in de buurtschap 
Moorveld gaat u bij de Onbevlekte Hart van 
Mariakerk (1953-1954) (zie infobordje naast deur) L 
(Hagendoornweg).  Aan de kruising, aan het 
einde van het kerkhof en bij basisschool 
“Ondersteboven”, gaat u L over de smalle 
asfaltweg, die een veldweg wordt. Negeer bij 
hoge populieren graspad links.  
 

(Even verder ziet u mogelijk rechts achter de 
kantoorgebouwen een vliegtuig dalen naar Maastricht 
Aachen Airport).    
 

Steek de doorgaande weg over en ga R over het 
fietspad.  Let op!  Na 450 m, tegenover zijweg 
rechts,  gaat u L de stenen trap omlaag en ga dan 
R over het graspad, dat meteen daarna naar links 
buigt met rechts van u een rij bomen.  Volg nu 1 
km het licht dalende graspad, dat bij uitstroom 
van regenwaterbuffer een veldweg/graspad 
wordt. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg en u loopt door de buurtschap Catsop 
(Katsep). Negeer bij wegkruis zijweg scherp 
rechts (Horsterweg). Bij huisnr. 22 gaat u R 
(rood/wit). Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 
bij verbodsbord RD (rood) over de  veldweg.   
 

6.   Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.  
Na 100 m gaat bij verbodsbord L (wit) de veldweg 
omhoog, die even verder langs de bosrand  
omhoog loopt. Boven buigt de veldweg links 
langs de bosrand omlaag.  
 

(Hier heeft u voor u mooi uitzicht over het Maasdal en 
de Belgische Kempen. De twee heuvels, die u bij 
helder weer in de verte ziet, zijn steenbergen  van 
voormalige steenkolenmijnen in Waterschei/Genk. 
Rechts 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).  
 

De veldweg buigt rechts (wit) omlaag. Aan de T-
splitsing gaat u L (wit) de veldweg omlaag. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg. Waar de asfaltweg (Schuttersstraat)  
naar rechts buigt, steekt u bij dubbel 
andreaskruis (twee spoorlijnen of meer) RD de 
spoorlijn Maastricht–Sittard over.  Aan de 3-
sprong gaat u RD. Aan de doorgaande weg gaat u 
R (Stationsstraat). Neem nu de eerste weg R met 
links de grote parkeerplaats en meteen daarna 
komt u links weer bij de lunchroom, de sponsor 
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken.  Proef eens de ambachtelijk gemaakte 
taart of de zelfgebakken linzevlaai!   De zelf 
gemaakte pittige gehaktbal valt bij iedereen in de 
smaak!  De vriendelijke uitbaatster Robin 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 

 

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.   


