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Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u eerst langs het prachtige kasteel Pietersheim 
en de waterburcht, die u gratis kunt bezoeken. Via leuke paadjes loopt u door het Domein Pietersheim en 
komt u o.a. langs de kinderboerderij. Dan volgt een prachtig stuk (75 % van de wandeling) door een 
natuurgebied waar u o.a. langs het Asbeekje loopt en de stilte hoort.  Via een ander gedeelte van het 
Domein Pietersheim en een stukje langs het kanaal Briegden – Neerharen komt u weer bij de brasserie 
waar wandelaars van harte welkom zijn. Er zijn diverse terrassen.  Neem zelf proviand mee. U kunt de 
wandeling ook beginnen met een lekker ontbijt (weekend vanaf 8.30 uur). (Meerdere personen v. t. v. even 
bellen).  U kunt de wandeling natuurlijk afsluiten met een heerlijke lunch of lekker etentje  
 
Startpunt: Parkeerplaats Eurotel – Brasserie Bien Soigné, Koning Albertlaan 264, Lanaken.  Parkeer op de 
rechter parkeerplaats (met slagboom)  van de brasserie. Bij de receptie of in de brasserie is gratis een uitrijdcode 
verkrijgbaar. 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,66 km  2.20 uur  28 m  48 m 
 

 
 

1113. LANAKEN 10,7 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats steekt u de doorgaande 
weg over en gaat u L. Negeer meteen zijweg 
rechts (Rode Kruisstraat) en volg RD het twee 
richtingen fietspad.  Na 50 m gaat u bij 
korfschansmuren en bij verbodsborden R 
(fietsroute 140) over de asfaltweg door de 
lindelaan richting kasteel Pietersheim.   
 

(Mogelijk ziet u hier in de weilanden Kempische 
schapen grazen/ Rechts in het weiland staat een 
prachtige kastanjeboom).  
 

Bij  slagboom van parkeerplaats, afsluitpaal en 
infopunt gaat u R (groene rechthoek) over de 
grindweg  
 

(Links staat hier kasteel Pietersheim. Het huidige 
kasteel dateert uit 1924).  
 

Vlak daarna bij kunstwerk “Adelaar” gaat u L over 
het grind- klinkerweg richting waterburcht.  
 

(U kunt hier ook R/RD over het grindpad gaan 
richting kinderboerderij en u passeert een mooie 
treurwilg Aan de T-splitsing bij grote picknickbanken 
steekt u R via brug de gracht over. Ga dan verder bij 
**** in dit punt). 
 

Via de brug over de gracht komt u op de 
binnenplaats van de mooie gerenoveerde 
waterburcht, die uit rond 1150 stamt.  
 

(Meteen rechts op de binnenplaats is het 
bezoekerscentrum en via dit centrum kunt u gratis 
het interactief museum bezoeken.  
 

Als u boven in het museum bij de deur op de witte 
knop drukt, dan komt u buiten en kunt een rondje om 
de burcht lopen. U heeft hier mooi  zicht o.a. op 
kasteel Pietersheim.  
 

U komt o.a. bij de boven kapel waar in 1721 prinses 
Charlotte Nassau – Hadamer met Jean – Philippe 
Eugène, graaf van Merode in het huwelijk is 
getreden. Hier in de boven  kapel kunt u ook lezen op 
welke afschuwelijk wijze Maria Nysten (1603), Petrus 
Sybrechts (1618), Lemmer Anten en Conradt 
Lichthert (1576) om het leven zijn gekomen  
 

In de kelder kapel komt u meer te weten over de 
geschiedenis van de burcht. Duw even op de knopjes 
bij de jaartallen 1127 en 1579.  
 

De boven elkaar liggende kapellen stammen uit rond 
1150. De twee kapellen zijn ook via de trappen (een 
omlaag een omhoog) op  de binnenplaats te 
bereiken).  
 

Via de andere brug over de gracht verlaat u de 
waterburcht.  
 

(Is deze brug afgesloten loop dan terug naar het 
kunstwerk Adelaar waar u L over het grindpad gaat 
richting kinderboerderij.  Aan de T-splitsing bij grote 
picknickbanken steekt u via brug de gracht over. Ga 
dan verder bij **** in dit punt). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij twee grote picknickbanken steekt 
u RD via brug de volgende gracht over.  **** 
Meteen daarna bij speeltuigen, die een onderdeel 
zijn van het Kabouterpad, gaat u L over het pad 
met links de  gracht. Aan de 3-sprong gaat u R 
(blauw/rood) met links spijlenafrastering van 
weiland. Let op! Aan de 4-sprong op de hoek van 
de afrastering gaat u schuin L. (U neemt dus het 
tweede pad van links en u verlaat hier 
spijlenafrastering).  Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing bij “oefening 1” L over het bospad. Aan 
het einde van dit bospad  steekt u de smalle 
asfaltweg over en loop RD over het bospad. (U 
gaat hier dus niet R over de asfaltweg). Voorbij 
“oefening 18” gaat u aan de T-splitsing R met 
links het Asbeekje. Volg nu RD het bospad langs 
het Asbeekje.  
 

(U loopt nu parallel aan de rechts gelegen asfaltweg. 
Rechts ziet u het sportcomplex van Lanaken).  
 

Bijna aan het eind buigt het pad bij 
spijlenafrastering van speeltuin naar rechts. Vlak 
daarna aan de 4-sprong bij ijzeren hek (ingang 
naar speeltuin) gaat u RD over de asfaltweg met 
links de kinderboerderij Pietersheim. Aan de 3-
sprong bij brug gaat u L (fietsroute 140).   
 

2.  Na 30 m gaat u L en via ijzeren spijlenhek  
(sluit om 18.00 uur) wandelt u over het terrein van 
de kinderboerderij Pietersheim met o. a. een 
knuffelweide.  Negeer zijpaden. (Na bijna 100 m 
passeert u links “het Huis van Lotte en Giel” 
(houten stal). Bij nauwe ijzeren doorgang gaat u 
RD (blauw/rood/groen) over het grindpad gelegen 
tussen spijlenafrastering. Voorbij de poort loopt u 
RD (rood/blauw/groen) via  zebrapad over het pad 
over de grote parkeerplaats. Aan de T-splitsing 
voor korfschanskijkwand en bij wandelwissel 
(ww) 74 gaat u L (rode driehoek/blauwe ruit) over 
het graspad met links de grote parkeerplaats. Aan 
de bos- grindweg, einde parkeerplaats, gaat u RD. 
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R 
(rood/blauw). Meteen daarna gaat u L 
(rood/blauw) over het lange plankenpad. Steek de 
asfaltweg over en loop RD (rood/blauw) over het 
pad met links de Asbeek waaraan aan het begin 
riet staat. Aan de 3-sprong bij open stal gaat u R 
over het graspad gelegen tussen meidoornhagen.   
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Aan de 4-sprong gaat u R (rood/blauw) met links 
een bosstrook.  U wandelt even verder het bos in 
met links de Asbeek. Via vlonderpad steekt u het 
beekje over en volg het bredere pad met nu 
rechts van u het beekje.   
 

3. Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u RD 
(rood/blauw) met links hoge afrastering.  Aan de 
3-sprong gaat u R (rood/blauw) het bospad 
omlaag.  Bij weiland, links ziet u hier woningen,  
gaat u aan de 3-sprong R (rood/blauw) over het 
licht dalende bospad.  Beneden steekt u via 
stapstenen de Asbeek  over en bij twee ligstoelen 
gaat u L (rood/blauw) met links de Asbeek.  Aan 
de 3-sprong gaat u L.   Volg nu geruime tijd het 
leuke hobbelpaadje langs het 5,5 km lange 
Asbeekje. Steek na 500 m bij boomzitbank en 
brug de bosweg over en loop RD verder langs het 
beekje. (U verlaat hier de wandelmarkeringen).  Na 
150 m passeert u links het moerasgebied 
genaamd Lepelvorm. 150 m verder maakt het pad 
een haakse bocht naar rechts. Meteen daarna 
gaat u L over de bosweg.  Aan de kruising, 
meteen na de Asbeek,  gaat u R over de bosweg  
met rechts de Asbeek.  Aan de 5-sprong gaat u R 
(rood/geel) en u steekt meteen het beekje over en 
volg RD de licht dalende bosweg. Aan de 3-
sprong bij ww 71 gaat u RD (rood/geel) omlaag 
door de brede beukenlaan.   Negeer zijwegen. 
 

4.   Na bijna 300 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(rood/geel). 50 m verder gaat u R over het bos-
graspad. (U verlaat de wandelmarkeringen). Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd het pad RD.  (Als u 
na 150 m R het paadje inloopt, dan komt u bij een 
mooi ven). Na ruim 500 m aan de ongelijke 4-
sprong, waar de grind- bosweg een bocht maakt, 
gaat u RD over het bos-graspad. (U loopt dus niet 
over de route van de wandelmarkeringen).  Na 200 m 
gaat u aan de T-splitsing R (ruiterroute 92) over 
de bos-zandweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (rr. 
92).  50 m verder gaat u aan de volgende 3-
sprong L (rood) en loop RD over de bosweg.  
 

5. Aan de T-splitsing bij boomzitbank en voor 
“nat” bos gaat u bij ww 72 L (rood/blauw) over de 
grindweg met links  weilanden, die horen bij de 
bekende stoeterij Studbook Zangersheide. 
(Springpaarden van de in nov. 2015 overleden Léon 
Melchior). Na bijna 500 m bij hoge 
korfschansmuur, grote zitbank, wegwijzere en ww 
73 gaat u RD (rood/blauw). Steek bij afsluitboom 
de asfaltweg over en loop RD (blauw/rood/groen) 
over het bospad richting waterburcht.  Na 50 m 
gaat u aan de 4-sprong R met links  een slootje 
en rechts een hondenweide/uitloopgebied.  Aan 
de T-splitsing bij parkeerplaats gaat u L over de 
asfaltweg. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
picknickbank R (fr. 131) met links de  visvijver. 
Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L 

over het grindpad met links de vijver. (U verlaat 
hier fr. 131). Negeer zijpad rechts richting 
tennisbanen Meteen voorbij de tennisbaan gaat u 
R over bospad met rechts de tennisbaan. Aan de 
T-splitsing gaat u R (rood/blauw/groen) door de 
bomenlaan.  Na 200 gaat u aan de 3-sprong  L 
door de beukenlaan.  Negeer zijpaden links.  Let 
op! Circa 30 m voor de villawijk ook wel de 
Goudkust genoemd, gaat u R over bospad en u 
passeert even verder rechts een zitbankje.  Aan 
de T-splitsing bij boom, waaraan een kabouter 
hangt,  gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de T-
splitsing voor villawijk R over het grindpad met 
links een klimophaag/achteruinen.   
 

6. Aan de 4-sprong, met rechts twee oude 
mergelstenen pilaren (voormalige oprijlaan naar 
kasteel Pietersheim), gaat u L door de mooie brede 
beukenlaan en een eind verder loopt u Neerharen 
binnen. 
 

(U passeert hier enkele aardige optrekjes. Hier in de 
villawijk “de Goudkust”  wonen veel Nederlands 
Limburgers).  
 

Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Reistraat). Steek aan de rechterkant van de 
Reistraat via zebrapad de voorrangsweg over en 
loop RD over de betonnen weg langs de 
busremise en de betoncentrale Keulen. Aan  de T-
splitsing voor het kanaal Briegden – Neerharen 
(1930-1934) gaat u R over de asfaltweg (voormalig 
jaagpad).  
 

(Dit is het 4,8 km lange verbindingskanaal tussen het 
Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart).  
 

U passeert meteen daarna rechts een bunker, die 
hoorde bij de verdedigingsgordel “de Briegden-
Neerharenlinie”. Aan de Y-splitsing gaat u L 
(fr.131) verder langs het kanaal. U loopt onder de 
brug door en ga dan meteen R de trap omhoog. 
Boven gaat u meteen L over de kasseienweg, die 
een dalende asfaltweg wordt. Aan de 3-sprong 
gaat u R over het fietspad omlaag. Beneden gaat 
u L onder het viaduct door. Aan de T-splitsing 
gaat u L richting Centrum met links van u een rij 
platanen.  Aan het eind steekt u via zebrapad de 
voorrangsweg over en u komt weer bij de 
brasserie, de sponsor van deze wandeling, waar 
u op het leuke terras of binnen nog iets kunt eten 
(uitgebreide kaart) of drinken. Zit u op het terras 
even op de bel duwen bij het houten gebouwtje. 
Wandelaars zijn van harte welkom! Men verneemt 
graag wat u van de wandeling vond. 
 

Aardigheidje het Eurotel is tijdens de 
wielerklassiekers Amstel Gold Race, de Waalse 
Pijl en Luik-Bastenaken-Luik al jaren gedurende 
circa 10 dagen het onderkomen van één of 
meerdere wielerploegen. 

 
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.   


