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Ten noordwesten van Maastricht ligt vlak over de Belgische grens het Vlaamse dorp Zutendaal. Tijdens 
deze licht heuvelachtige en bosrijke wandeling wandelt u langs het bezoekerscentrum Lieteberg geruime 
tijd over leuke bospaden en langs bosranden naar een groot surfmeer. U struint even door een 
heidegebied en dan wandelt u een prachtig stuk langs een duikvijver. Dan komt u boven bij  een 
picknickbank, en mooie pauzeplek met mooi uitzicht na 8 km. Na de pauze wandelt u langs de visvijver en 
dan volgt een stuk met leuke smalle bospaadjes. Via verrassend paadje komt u weer in Zutendaal waar u 
nog een mooi omgracht gebouw passeert. Neem voor onderweg zelf proviand mee. Aan het eind is het bij 
de brasserie met grote leuke terras en serre goed toeven. 
 

Alternatief startpunt: Daalstraat 116 (hoek Daalstraat/Smitsstraat) tegenover tuincentrum Miermans. 
Parkeer hier de auto op de grote betonplaten parkeerplaats. Loop dan naar de voorrangsweg en ga daar R. 
Ga dan verder bij **** in punt 3. Na circa 8 km kunt u dan pauzeren bij de brasserie.  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Hotel Brasserie De Klok, Daalstraat 9, Zutendaal.  Tel:0032-89611131.  Geopend: dagelijks vanaf 
11.00 uur, zaterdag 15.00 uur en zondag 10.00 uur.  Tegenover de brasserie is een grote parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,21 km  2.50 uur  30 m  98 m 
 

 
 

1063. ZUTENDAAL  12,2 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie en 
terras gaat u L met rechts van u de grote 
parkeerplaats. Aan de 3-sprong gaat u R. Let op! 
Meteen daarna gaat u bij het wandelbord 
“Lieteberg” L (groene rechthoek/rode driehoek) 
het smalle pad door het smalle park omhoog.  
Aan de Y-splitsing gaat u L omhoog.  Aan het 
eind van het park gaat u R (groen/rood) over de 
asfaltweg.  Aan de 4-sprong gaat u L  
(groen/rood/Blookbergstraat) omhoog. Een eindje 
veder passeert u rechts het grote gemeentelijk 
kerkhof van Zutendaal. Volg de asfaltweg verder 
RD langs de sportvelden. Aan het eind, voorbij de 
links gelegen grote parkeerplaats, gaat u bij 2 
grote zwerfstenen en bosrand RD (oranje 
cirkel/blauwe ruit/groene rechthoek/rode 
driehoek) over het brede (voet)pad/bospad. 
Beneden aan de 3-sprong bij wandelwissel (ww) 
103, korfschansmuur en grote zitbank buigt het 
pad naar rechts (alle markeringen).  Aan de Y-
splitsing, waar u links naar het bezoekersonthaal 
Lieteberg kunt gaan (zeker eens bezoeken), gaat u 
bij ww 102 R over het insectenpad (geen insecten 
hoor!).       
 

2.  Let op! Na 130 m gaat u R het (gras)paadje 
omlaag met links van u een groot 
grasveld/openplek.  Via 2 bielzen steekt u een 
waterstroompje over. Aan de T-splitsing in de 
bosrand gaat u L over het smalle bospad met 
links van u het grote grasland/open plek. Steek 
de doorgaande weg  over en loop RD over de 
asfaltweg. Vlak daarna gaat u  aan de 4-sprong L 
(blauwe ruit/groene rechthoek/rode driehoek) 
over de doodlopende licht dalende asfalt- 
bosweg. Bij huisnr. 14 wordt de asfaltweg een 
licht dalende onverharde bosweg, die u circa 1 
km RD volgt. Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong 
gaat u RD (rood/blauw/groen). U passeert links 
een groot grasveld. Een eind verder passeert u bij 
weilanden rechts een grote steen waarop een 
gedicht staat van Bernard de Wulf. 100 Meter 
voorbij deze gedichtsteen gaat u aan de 3-sprong 
R (blauwe ruit) het bospad omhoog.  Na 30 m 
gaat u aan de volgende 3-sprong L het gras- 
bospad omlaag (U verlaat hier de blauwe route).  
Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg met 
links een bosvijver.   
 

3. Bij grote zitbank gaat u R omhoog naar het 
grote witte Mariabeeld met de tekst Magnificat, 

dat op de 87 m hoge Hesselsberg staat.  (De KSA 

(Katholieke Studenten Actie van Limburg), een 
studenten beweging die in 1928 is opgericht, was in 
1946 van plan op de berg een 'Mariaburcht' te 
bouwen: een jeugdhuis met speelterreinen. In 
afwachting daarvan werd alvast een beeld geplaatst. 
Het gebouw kwam er nooit en het gipsen beeld viel 
vier jaar later tijdens een storm van zijn voetstuk en 
werd verbrijzeld.  
 

De bevolking van Zutendaal zorgde voor een nieuw 
beeld, een werk van E. Nulens  uitgevoerd in 
bimssteen, dat in 1954 werd ingewijd. Eens per jaar, 
aan het begin van de maand okt. trekt een 
'kaarskensprocessie' van de kerk naar deze plaats.  
 

Tijdens de Luikse Revolutie (1789-1791) werd op 
deze plek een veldslag uitgevochten. De burgers, de 
'patriotten', kwamen in opstand tegen de adel en de 
geestelijkheid, de 'aristocraten'. Luikse 
opstandelingen vochten hier op 9 aug. 1790 om 2.00 
uur ‘s nachts tegen Duitse troepen die de verdreven 
Luikse prins-bisschop te hulp waren gekomen. Na de 
slag in de duisternis dachten beide partijen dat ze 
hadden gewonnen).  
 

Loop links langs het beeld RD het bospad 
omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan de 3-
sprong RD (blauw) met links een groot grasveld. 
Dan loopt u weer het bos in.  Let op! Na 50 m gaat 
u aan de 4-sprong bij markeringspaal  L het holle 
bospad/greppel omlaag. Beneden aan de T-
splitsing gaat u R over de bosweg. Aan de 4-
sprong gaat u RD (groen/rood/Muggenweg) over 
de asfaltweg.  Aan de volgende 3-sprong gaat u L 
(rood) met rechts van u een tuincentrum.  Aan de  
voorrangsweg gaat u L (U verlaat hier de 
wandelmarkering). **** Na 250 m gaat u voorbij 
huisnr. 138 R over bosweg.  Na 40 m gaat u aan 
de 3-sprong bij markeringspaal L over het 
bospad. Steek de doorgaande weg over en loop 
RD over de brede grindweg. Negeer zijpaadje 
scherp rechts omhoog.  
 
4. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R 
(rode driehoek) over het stijgende bospad.  Bijna 
boven aan de volgende Y-splitsing gaat u R/RD 
(rood). Aan de kruising bij wandelwissel (ww) 110 
gaat u R (rode driehoek/blauwe ruit).  Bij camping 
’t Soetedal buigt het pad naar links (rood/blauw).  
Aan de 3-sprong bij boomstronken buigt het pad 
naar R (rood/blauw).  Negeer alle zijpaden. Na 
circa 600 m gaat u bij wandelmarkeringspaal R 
(rood/blauw/ww 111) over het paadje.  

tel:0032-89611131
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Meteen daarna gaat u L (geen pad) met links van 
u de bosrand.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht op de 17 hectare grote 
zeil- en surfplas Papendalheide, een voormalige 
grindgroeve).  
 

Bij de rand van het surfmeer gaat u bij 
berkenbomen L over het smalle bospaadje. Vlak 
daarna gaat u aan de T-splitsing R over het brede 
pad waarover u net heeft gelopen. Aan de 3-
sprong gaat u RD (rode driehoek/gele 
zeshoek/blauwe ruit/groene rechthoek). Volg nu 
het bospad met rechts van u het surfmeer. Aan 
de smalle asfaltweg/fietspad bij rood/witte paal 
gaat u R (rood/geel/blauw/groen). Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u RD (ruiterroute 93).   
 
5.   Bij twee 3-sprongen en bij ww 119 gaat u RD 
(rood/fietsroute 29) verder over de asfaltweg. Na 
50 m gaat u  voorbij de wandelmarkeringspaal L 
over het smalle bospad. Steek de bosweg over en 
loop RD omhoog. Steek vlak daarna de zandweg 
over en loop  RD het paadje omhoog en u loopt 
boven RD (geen pad) over het grasland/ 
heidegebied (geen pad). Let op precies onder de 
hoogspanningskabels gaat u R en volg dan het 
graspad naar de hoogspanningsmast. Voorbij de 
mast volgt u RD het graspad, precies onder de 
hoogspanningskabels door.  Aan de schuine T-
splitsing bij afrastering gaat u R over de 
zandweg. (U loopt dus weer terug).  Na 100 m gaat 
u L (geel zeshoek) het smalle steile bospad 
omlaag.  Aan de T-splitsing bij ww 118 gaat u L 
(geel) over de asfaltweg. Na 5 m gaat u bij 
zwemverbodsbord R (rood/geel/blauw/groen) 
over het pad  dat meteen naar links buigt. (Schuin 
rechts voor u ziet u een watertoren). Aan de 3-
sprong gaat u RD (rood/geel/blauw/groen).  
Wandel nu driekwart om de rechts achter sparren 
gelegen duikvijver heen. (Lopend langs de vijver 
heeft u enkele mooie doorkijkjes). Aan de 3-sprong 
gaat u R (rood/geel/blauw/groen) het bospad 
omhoog met rechts beneden de 5,2 hectare grote 
duikvijver.   
 

6. U komt bij twee picknickbanken. (Hier heeft u  
prachtig uitzicht op de vijver, een prima pauzeplek na 
8 km).  Voorbij de picknickbanken gaat u L 
(rood/geel/blauw/groen) over het bospad. (U volgt 
dus het pad dat na de zitbanken naar links buigt)   
Aan de T-splitsing gaat u R (alle markeringen) de 
grindweg omlaag.  Beneden aan de T-splitsing 
voor de 2,4 hectare grote visvijver en bij 
picknickbank gaat u R.  Voorbij schuilhut gaat u 
aan de 3-sprong bij links aan het water staande 
zitbank L over de grindweg. (Hier ligt dus links de 
visvijver en rechts de duikvijver, u loopt dus verder 
met links van u de visvijver). Even verder passeert 
u rechts een zitbank staande tussen de 
bremstruiken.  Voorbij volgende zitbank en bij 
infobord “Visvijvers” gaat u R over de grindweg 
met rechts van u het BMX – pumptreckparcours.  
Steek bij afsluitboom, korfschansmuurtjes en 
infobord de asfaltweg over en ga schuin L (rode 
driehoek) over de parkeerplaats. Via nauwe 

houten doorgang volgt u RD de zandweg met 
rechts van u een volleybalveld en het surfmeer.  
Waar de zandweg bij wandelmarkeringspaal naar 
rechts buigt, gaat u aan de linkerzijde (rode 
driehoek) het smalle steile bospad langs de reling 
omhoog. Boven gaat u L over het bospad. Via 
nauwe doorgang gaat u aan de asfaltweg RD met 
rechts van u jeu de boules banen.   
 

7.   Na 50 m gaat u tegenover de Fossielstraat R 
(rode driehoek rr 93) over het smalle bospad.  
Negeer zijpaadjes. Steek bij 19 km paal  de  
doorgaande weg (N730)  over en loop RD (rood) 
over het bospad.  Voorbij links gelegen grasveld 
negeert u  bospad rechts. 30 Meter verder  gaat u 
L (bij begin pad staat boom op het pad) over het 
bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
brede bosweg. Meteen  (5 m) daarna gaat u R 
over het bospaadje.  Aan de kruising gaat u RD 
over het paadje langs een grasveld. Aan de T-
splitsing bij de bosrand gaat u R. Meteen (10 m) 
daarna gaat u L over het bospaadje.  Aan de 
kruising (circa 10 m vóór grasveld) gaat u R.  Aan 
de T-splitsing, met voor u een groot grasveld, 
gaat u weer R.  Aan de 3-sprong R/RD.  
 

8. Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg. 
Meteen (5 m) daarna gaat u aan de 3-sprong L 
over het bospad.  Bij haakse bocht negeert u 
zijpad links naar weiland. Aan de T-splitsing gaat 
u L over de veldweg/graspad en u passeert 
meteen links een weiland en rechts een akker. Bij 
hoge afrastering volgt u RD het grindpad. Bij 
grote kei gaat u R over het graspad gelegen 
tussen 2 hoge afrasteringen. (Dit is 10 m voordat 
grindweg naar links buigt). Op de hoek van 
afrastering buigt het pad naar rechts. Aan het 
eind van de afrastering loopt u RD langs de akker 
en bosrand.  Let op!   10 Meter na begin links 
gelegen bosrand gaat u L  over bospaadje.  Aan 
de T-splitsing gaat u L over het (gras)pad langs 
een akker en bosrand en even verder door de 
bosrand.  Steek beneden de voorrangsweg over 
en loop RD (rood/Delstraat).  Negeer zijweg 
rechts (Muggenbergstraat).  
 

9. Na 40 m gaat u tegenover huisnr. 2 L (groene 
rechthoek/rode driehoek) over het pad gelegen 
tussen 2 afrasteringen.  Aan de 3-sprong in het 
bos gaat u RD (rood/groen).  
 

(Links ziet u hier in weiland het 30 m lange en 4 m 
hoge kunstwerk bestaande uit 4000 gerecycleerde 
houten latjes. Het kunstwerk is ontworpen door 
kunstenaar Dion Tsekouras en symboliseert het 
leven in beweging).    
 

Aan de volgende 3-sprong bij inrit naar woning 
gaat u RD. Let op! Meteen daarna gaat u L 
(groen/rood) het pad omlaag.  Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong R (groen/rood) over het pad.  
Aan de asfaltweg  gaat u L (groen). Meteen (5 m) 
daarna gaat u L over het pad met rechts van u 
een gracht en links een grote volkstuin. Aan de 
doorgaande weg  gaat u R en even verder heeft u 
rechts uitzicht op de  pastorie.   
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(De omgrachte Witheren pastorie  is een Maaslands 
classicistisch bouwwerk uit 1783. De pastorie werd 
gebouwd in opdracht van pastoor Wuyts en 
de Norbertijnen van de Abdij van Averbode. Op de 
binnenplaats staat een infobord waar u meer te 
weten komt over de pastorie. Toen koning Boudewijn 

in 1960 zijn buitenverblijf in Opgrimbie in bezit nam, 
kwam hij zich hier als parochiaan aanmelden).  
 

Bij de grote parkeerplaats loopt u RD naar het 
startpunt. 

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.   

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Norbertijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Averbode

