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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u eerst door het mooie kasteelpark naar
het oude historische centrum van Elsloo. Voorbij de kerk loopt u door een eikenlaan met beneden het
Julianakanaal. Vervolgens komt u via een veldweg in het natuurgebied Urdal. Dan wandelt u een eind
boven en beneden langs het kanaal. U passeert kasteel Elsloo en dan wandelt u door het kasteelpark met
de mooie vijvers. Na een flink stuk door het hellingbos komt u in de buurtschap Broekhoven. Dan loopt u
naar de Hemelbeek, die in het Bunderbos is gelegen. Via trappenpad verlaat u boven het bos. Via rustige
wegen loopt u weer terug naar de brasserie met terras. Open woensdag t/m zondag van 11 tot 21 uur.
Zaterdag en zondag open vanaf 10 uur.
U kunt ook starten van de parkeerplaats bij kasteel Elsloo, Maasberg 1, Elsloo en dan na 5 km fijn
lunchen/pauzeren bij Het Slimme Schaap. Start dan bij **** in punt 4.

blz 2 van 3

GPS-afstand 10000 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 44 m.
Startpunt: Wandel & Fietscafé Het Slimme Schaap, Kaakstraat 55, Elsloo. U kunt parkeren op de
parkeerplaats Terhagen 1b Elsloo. Vanaf de parkeerplaats gaat u meteen aan de T-splitsing R. Open woensdag
t/m zondag van 11 tot 21 uur. Zaterdag en zondag open vanaf 10 uur.
U kunt ook starten vanaf kasteel Elsloo, Maasberg 1, Elsloo en dan halverwege lunchen/pauzeren bij Het
Slimme Schaap. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de ingang van het kasteelterrein. Start de
routebeschrijving dan bij **** in punt 4.

1121 ELSLOO 10 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u R
omlaag. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L
(Terhagen 1-13) langs de parkeerplaats. In het
midden van de parkeerplaats (meteen voorbij huisnr. 3
C) gaat u R via het klaphek het pad omlaag. (U loopt
nu over het landgoed/kasteelpark Elsloo). Aan de 3sprong voorbij trafokast gaat u L omhoog en u
passeert meteen rechts een insectenhotel. Aan de
T-splitsing gaat u R (wit) over het bospad. Negeer
meteen zijpad links. Aan de Y-splitsing gaat u R
(wit) het holle pad omlaag en even verder loopt u
onder stenen brug door. Negeer trappenpad scherp
links omhoog en loop RD het lange trappenpad
omhoog. Boven gaat u L (Kaakstraat) over de
kasseienweg. Meteen daarna gaat u aan de Tsplitsing
bij kapel “Aan de Kaak” en oude
waterpomp L (Dorpstraat) door het beschermde
dorpsgezicht van Oud Elsloo.
(De kapel dateert al van de eerste helft van de 19e
eeuw. Op de plaats of in de buurt van de kapel heeft
vroeger een schandpaal (kaak) gestaan. De slachtoffers
die aan de paal gebonden werden, moesten immers
voor iedereen goed zichtbaar zijn).
2. Aan de Y-splitsing bij huisnr. 3. gaat u R. Meteen
daarna gaat u R (rood) het trappenpad omhoog.
Boven voor de H. Augustinuskerk (1849) gaat u R
over de kasseienweg.
(Via de deur, die links van de hoofdingang ligt, kunt u
via de Mariakapel het mooie interieur van de kerk
bezichtigen. Bij de bouw van de kerk lag de kerk
midden in het dorp. Door de aanleg van het
Julianakanaal staat ze nu aan de rand van het dorp.
Rechts op het oude kerkhof staat de in 1849 gebouwde
Neo-Romaanse mergelstenen grafkapel van de familie
De Geloes. Deze was van 1818-1885 eigenaar van
kasteel Elsloo).

Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan de 3sprong bij grote zwerfsteen en café de Dikke Stein
gaat u L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij ANWBwegwijzer loopt u RD over het pad gelegen tussen
eiken. (U loopt nu parallel aan de rechts gelegen
asfaltweg). Aan het betonnen twee richtingen
fietspad loopt u RD.
(Loop links. Even verder heeft u bij zitbanken prachtig
uitzicht op het Julianakanaal. Dit gedeelte van het
kanaal staat bij schippers bekend als “de bocht van
Elsloo”).
Na 300 m passeert u het plaatsnaambord “einde
bebouwde kom Elsloo”. 100 meter verder gaat u bij
verbodsborden R over de veldweg. Aan de Ysplitsing
bij
ijzeren
hek
en
oranje
hogedrukleidingpalen gaat u R omlaag. Na 30 m,
meteen na haag, gaat u L over graspaadje.
3. Negeer zijpaadje rechts. Vlak daarna gaat u aan
de bosrand RD via nauwe doorgang het bospad
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L het bospad
omlaag. (U loopt hier door het natuurgebied Urdal –
Pasveerslootgebied). Na 300 m gaat u L de trap
omlaag en volg RD het bospad. Voorbij nauwe
doorgang gaat u aan de T-splitsing L het mooie holle
pad, waarin een dassenburcht is gelegen, omhoog.
Na 150 m verlaat u boven het bos en volg RD de
veldweg/graspad. Steek de doorgaande weg en
twee richtingen fietspad over, ga door het klaphek
en volg RD het paadje steil omlaag, dat meteen
daarna naar rechts buigt met mooi uitzicht op het
Julianakanaal.
(U kunt na het klaphek ook meteen R gaan met rechts
van u een rij eiken en een eind verder links van u een rij
beuken. Ga dan verder bij **** in dit punt).

Negeer zijpaadjes. **** Aan het eind gaat u door
het klaphek en ga dan meteen L het steile paadje
omlaag.
(U kunt hier ook RD gaan en dan meteen L het
fietspad omlaag lopen lopen).
Beneden gaat u L het twee richtingen fietspad
omlaag. Beneden gaat u L en volg nu geruime
tijd het asfaltpad met rechts het Julianakanaal.
4. Na 1 km loopt u onder de brug “Elsloo” door
(Aan de brug ziet u een 110 m lange zwarte
kunststof buis hangen. De buis is bedoeld om het
leefgebied van de das te vergroten.
De
dassenpassage is genoemd naar Lou Visschers, de
grote kwartiermaker voor de das in Elsloo).
Negeer meteen bij brug trappenpad links omhoog
en loop verder RD langs het kanaal. Na bijna 400
m passeert u een leidinghuisje van Sabic. Aan de
3-sprong gaat u RD over het asfaltpad verder
langs het kanaal.
(Hier ziet u het kanaal en de Maas vlak naast elkaar
liggen. De kerk aan de overkant van de Maas staat in
het Belgische plaats Kotem. Links ziet u kasteel
e
Elsloo. Het is in de 17 eeuw gebouwd. Bij branden in
1835 en in 1885 werd het kasteel vrijwel geheel
verwoest. De ronde toren rechts met speklagen is het
enige wat overgebleven is van het oorspronkelijke
kasteel)
Na 150 m gaat u L het brede trappenpad omlaag.
Steek beneden de asfaltweg en de brug naar het
kasteel over. **** Meteen na de brug gaat u bij
e
infobord R en u loopt het 19 eeuwse kasteelpark
Elsloo binnen en volg RD het asfaltpad langs de
vijver. (Links boven ziet u in het kasteelpark een
prieeltje). Negeer zijpad links omhoog en blijf RD
(blauw/wit/geel) langs de vijver lopen. Aan de 3sprong voorbij bruggetje/waterstroompje gaat u L
(wit) het bospad omhoog langs een zitbank.
Boven aan T-splitsing in het bos gaat u R
(geel/groen/wit) verder omhoog. Boven aan de 3sprong bij infobordje gaat u L het korte
trappenpad omhoog. Meteen daarna gaat u R
(groen/wit) het bospad omlaag. Volg nu lange tijd
het bospad RD (groen/wit) boven door de
bosrand van het steile hellingbos.
(Dit circa 6 km lange lintvormige hellingbos tussen
Elsloo en Bunde wordt gerekend tot de mooiste
hellingbossen van Nederland. In het voorjaar staat
het bos vol met daslook, een
beschermde
plantensoort die sterk naar uien geurt).
Na 400 m gaat u beneden aan de T-splitsing na
trappenpad R (groen/wit/rood) verder boven door
het hellingbos.

5. 250 meter verder gaat u aan de 3-sprong bij
gedichtpaal RD (groen/wit). Een eind verder loopt
u voorzichtig het steile trappenpad omlaag en
volg beneden het bospad RD. Aan de 3-sprong,
met links de spoorlijn, gaat u RD (blauw) en loop
meteen daarna het trappenpad omlaag. Bijna
beneden buigt het pad naar links (blauw) en loop
dan RD met links de bosrand en rechts een
akker. Na circa 400 m gaat u aan de T-splitsing in
de buurtschap Broekhoven L de asfaltweg
omhoog. Vlak daarna aan de 3- sprong bij ANWBwegwijzer en het kunstwerk “Levensaderen” gaat
u L (geel) omhoog richting Beek-Geleen. (Loop
rechts van de weg over het klinkerpad). Meteen na
het spoorwegviaduct gaat u L over het
(grind)pad. U loopt nu parallel aan de spoorlijn
Maastricht-Sittard. Na circa 400 m buigt het pad
rechts omlaag. Negeer zijpad rechts omhoog en
volg het bospad omlaag langs het Armsterbeekje.
Steek tegenover het smalle spoorwegviaduct R
via houten bruggetje het beekje “Poortlossing”
over, dat hier evenals het Amsterbeekje, in de
bijna 2 km lange Hemelbeek stroomt. Het pad
buigt meteen bij zitbank naar links. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong RD (rood) en loop
even verder het trappenpad omhoog. Boven
buigt het pad voor weiland naar rechts (rood) .
6. Het pad wordt een licht stijgende veldweg.
Negeer bij verbodsbord pad rechts. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD over de rustige
asfaltweg. Aan de 4-sprong bij ongevalskruis
genaamd Armsterveld, gedichtsteen, zitbank en
infobordje gaat u L (rood) over de licht dalende
veldweg. Bijna beneden aan de 3-sprong gaat u
RD richting spoorlijn. Aan de volgende 3-sprong
loopt u RD (rood) de asfaltweg omhoog. Boven
aan de T-splitsing bij de grote parkeerplaats van
S.V. Haslou gaat u L de spoorbrug over. Meteen
na de brug gaat u aan de 4-sprong L (Pastoor
Lenaersstraat). Waar de dalende asfaltweg bij
huisnr. 2 naar rechts buigt, gaat u RD (rood) het
tegelpad omlaag. Beneden gaat u L en u komt
meteen bij het leuke, gezellige café, de sponsor
van deze wandeling, waar u binnen of op het
terras nog iets kunt eten of drinken. De
vriendelijk jonge uitbaatster Debbie verneemt
graag wat u van de wandeling vindt.
Ze hebben er huisgemaakt gebak en veel lekkere
gerechten zoals “de wolf in schaapskleren” en
“de hongerige wolf”. Vegetariërs moeten zeker
eens het gerecht “Alle schapen over de dam”
proeven. Het
gerecht van de dag is “Het
wispelturig schaap”. Zin in een speciaal bier dan
is er keuze genoeg. Ook voor een 3- gangen
menu kunt u hier terecht. Op de eerste bladzijde
van de menukaart komt u alles te weten over de
Sage van het Slimme Schaap, een Limburgs
volksverhaal over een jong schaap dat een
hongerig wolf te slim af is.

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,
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