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Tijdens dit leuke rondje Itteren wandelt u eerst een mooi stukje langs de Maas en over graspaadjes over de 
dijk.  Dan volgt u een nieuw aangelegd pad door open Maasland naar de afgelegen kasteelhoeve 
Hartelstein waar u kunt pauzeren. U loopt een klein stukje langs het Julianakanaal en via een grindpad 
loopt u naar Itteren. Via een leuk pad langs achtertuinen loopt u naar de Recreatievijver Itteren waar u 
helemaal omheen wandelt.  Aan het eind komt u bij het leuke boerderijterras met heerlijk ijs en uitgebreide 
lunchkaart.  U kunt deze route prima combineren met wandeling 815 Borgharen en tussendoor pauzeren bij 
de Brigidahoeve. Door niet om de vijver te lopen kunt u de wandeling inkorten tot 5 km. 
 
Startadres: IJssalon- Brasserie Brigidahoeve, Brigidastraat 64, Itteren. 
(U kunt parkeren op de grote parkeerplaats aan de Brigidastraat (nabij huisnr. 75). Loop dan vanaf de 
parkeerplaats richting kerk). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,60 km  1.30 uur  1 m  1 m 
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1229. ITTEREN 6,6 km  

1. Met uw rug naar de Brigidahoeve gaat u L. Aan 
de T-splitsing bij kunstwerk (Vrijthof) gaat u L.   
 

(Tot de annexatie door Maastricht (1970) heette dit 
pleintje Vrijthof. Het kunstwerk is gemaakt door de 
Itterse kunstenaar Geert Mols t.g.v. het 25 jarig 
bestaan (juli 2004) van de Dorpsraad. Het bootje dat 
op het water drijft is precies op het waterpeil gemaakt 
van de Maas  tijdens het hoogwater van 1993.  
 

De route volgend passeert u links (huisnr. 25) het 
voormalig gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Itteren).  
 

Na 200 m gaat u bij verkeersspiegel en meteen 
voorbij huisnr. 42 R (Pasestraat) over de 
klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u bij 
grenspaal no. 107 R (Aan de Maas) over het 
klinkerpad met links de Maas.  
 

(Van elke grenspaal staan langs de grensmaas twee 
grenspalen met hetzelfde nummer. Eentje op de 
Belgische en eentje op de Nederlandse oever. Op de 
landtong aan de overkant van de Maas ziet u circa 50 
m links van een groepje bomen de Belgische 

grenspaal no. 107. Zie ook infobordje). 
 

Een eindje verder passeert u links een stenen 
trappenpad naar de Maas. 
 

(Deze “Stenen Trap” leidt naar het voormalig 
veerpontje Itteren- Neerharen. In 1924 kwam een 
einde aan deze veerdienst. De trap dateert 
waarschijnlijk uit de 2e helft van de 19e eeuw. Het 
veerpontje werd voor het eerst in 1817 vermeld. 
Waarschijnlijk was er eerder ook al een veerpontje. 
Zie infobord links aan kademuur.  
 

Hier ziet u rechts aan de kademuur een steen 
waarop te zien is hoe hoog de Maas stond in 1926-
1993 en 1995). 
 

Aan het eind van het klinkerpad en de kademuur 
loopt u bij zitbank (genietplekje) RD over de 
grindweg over de dijk met mooi uitzicht op de 
meanderende Maas.   
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de grensmaas. De 
grens tussen Nederland en België loopt van 
Borgharen tot aan Thorn ongeveer door het midden 
van de Maas.  
 

Aan de overkant van de Maas ziet u op Belgische 
grondgebied het natuurpark Hochter Bamp). 
 

Voor stalen hek gaat u R de smalle asfaltweg 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L over 
de asfaltweg.  Boven op de dijk bij 2 stalen 
hekken gaat u R over het graspad en u passeert 
een zitbank. (Links in de verte ziet u het Bunderbos). 
Aan de kruising bij 2 stalen hekken en dijkpaaltje 
91.042 gaat u RD verder over de dijk en u 

passeert weer een zitbank. Even verder passeert 
u het beekje Kanjel.  Aan de volgende kruising bij 
stalen hekken gaat u L omlaag en loop na 
veerooster RD over het betonplaten (fiets)pad.  
Via  smalle brug steekt u na 200 m de Geul over 
en volg verder het betonnen pad door het 
natuurgebied Maasvallei (Mogelijk komt u  
Galloway runderen en/of Konikpaarden tegen) .   
 

2. Na 500  gaat u aan de T-splitsing met links de 
grote kasteelhoeve Hartelstein (17e–18e eeuw) R 
over de grindweg/betonnen- fietspad.  
 

(Als u hier L gaat dan komt na 150 m bij de 
kasteelhoeve Hartelstein met o.a. leuk terras  op de 
binnenplaats waar de  kringloopwinkel Emmaushuis 
is in gehuisvest, die u via de binnenplaats kunt 
bereiken. In de hoeve is ook een archeologisch 
bezoekerscentrum, waar een deel  van de ruim 
10.0000  bodemvondsten die gevonden zijn tijdens 
de uitvoering van het project Grensmaas zijn 
tentoongesteld. O.a. een Karolingisch koningsgraf, 
wapentuig van de Vikingen, zwaarden en mortieren 
uit alle oorlogsperioden, het grootste paardengraf van 
Europa, landbouwgereedschap, scheepswerktuig en 
scheepsladingen vanaf het begin van de jaartelling.  
 

Bij de ingang van de kasteelhoeve komt u via 
infobordje meer te weten over de geschiedenis van 
de kasteelhoeve. Open wo. en vrij. van 13.00 tot 
17.00 uur. Za. van 11.00 tot 17:00 uur. Zo. van 13.00 
tot 17.00 uur. Ma., di. en donderdag gesloten.    
 

Hier aan de T-splitsing ziet u voor u vanaf links de 
witte brug (brug Bunde) over het Julianakanaal, het 
spitse torentje van het voormalig klooster Huize 
Overbunde en de twee fronttorens (1905) van de 
voormalige Sint Agneskerk (1714-1960) in Bunde, 
lokaal bekend als de Auw Kirk). 
 

Na 400 m buigt de grindweg naar rechts en wordt 
een asfaltweg. Meteen daarna, waar de Geul 
onder het Julianakanaal doorstroomt, gaat u L 
omhoog en boven op de dijk gaat u R over het 
asfaltpad/betonnen pad met links het 
Julianakanaal. Let op! Na 200 ziet u rechts 
beneden een wegkruis. Loop tegenover dit 
wegkruis de dijk omlaag.   
 

(Indien u het te steil vind kunt u ook nog 150 m het 
betonnen pad RD volgen en ga dan scherp R terug 
over de asfaltweg).   
 

Bij zitbank en  bij het wegkruis loopt u via 
klaphek weer het natuur- begrazingsgebied 
binnen en volg RD het grindpad met voor u in de 
verte de kerk in Neerharen. Voorbij volgend 
klaphek gaat u RD de asfaltweg omhoog. Negeer 
boven op de dijk graspad rechts.  
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(Als u hier via de nauwe doorgang over het graspad 
gaat, dan komt u bij infobord. Via dit infobord komt u 
meer te weten over de Engelse bommenwerper, die 
hier in de nacht van 2 op 3 juli 1941 neerstortte op 
het toenmalig voetbalveld van Itteren). 
 

3. Negeer in Itteren  twee zijwegen links. Let op! 
Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 22 R over 
het graspad dat enkele bochten maakt met links 
achtertuinen. Negeer na 200 m graspad rechts 
gelegen tussen afrasteringen. 100 m verder gaat 
u bij houten stal L over het smalle grindpad met 
rechts een hoge muur en links een haag. Steek in 
Itteren de doorgaande weg over en loop bij 
hardstenen wegkruis RD (Sterkenbergweg) over 
de asfaltweg. Negeer zijweg links 
(Heinsbergstraat). Een eindje verder waar de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD over de 
klinkerweg langs huisnr. 8 en met rechts de 
voormalige basisschool.  Aan het eind bij 
parkeerplaats volgt u RD het smalle pad langs 
afrastering en hoge haag.  Aan de T-splitsing gaat 
u R over het graspad met links de dijk. (Voor u ziet 
u de kerktoren). Aan de T-splitsing bij stalen hek 
gaat u L de verharde weg omhoog. Boven op de 
dijk aan de 3-sprong bij overdekte zitbank en 
wegkruis gaat u RD de verharde weg omlaag.  
 

4.  U passeert een klaphek en vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong bij infobord L over het grindpad 
met rechts de lange recreatievijver Itteren.  
 

(De omgeving van de vijver is een van de oudste 
bewoonde gebieden van de gemeente Maastricht. 
Hier woonden 5000 jaar voor Christus 

Bandkeramiekers. De route volgend ziet u voor u in 
de verte de Sint Pietersberg in Maastricht).  
 

(Wilt u niet om de vijver heenlopen, ga dan hier R. 
Aan de 3-sprong gaat u weer R Ga dan verder bij **** 
in dit punt. De wandeling wordt dan 1,5 km korter). 
 

Aan het eind van de vijver negeert u klaphek links 
en dan maakt het pad een bocht naar rechts met 
rechts de vijver.   
 

(Voor u ziet u de St Corneliuskerk (1887-1888) in 
Borgharen. Rechts ziet u windturbines in de Belgisch 
plaats Smeermaas. Even verder ziet u links het 
bedrijf Ankerkade waar mergel, die gewonnen is in 
de groeve ’t Rooth, verwerkt wordt).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u R over het lager 
gelegen grindpad.  Boven aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD met links knotwilgen die bij 
het beekje Oude Kanjel staan.  Aan de Y-splitsing 
gaat u L **** door het stalen klaphek en ga dan 
meteen L over het graspaadje. U steekt het beekje 
Oude Kanjel over en ga dan meteen R het pad 
omhoog.  Boven op de dijk gaat u bij 2 stalen 
hekken RD omlaag en volg het brede graspad  
met links een paardenweiland (weiland met houten 
afrastering). Bij achtertuinen in Itteren wordt de 
veldweg een asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u L 
(Kapelaanstraat).  Aan de T-splitsing voor de 
voormalig dorpsschool (De Aw Sjael) gaat u R. 
Aan de volgende T-splitsing gaat u L en u komt 
links weer bij de Brigidahoeve, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het leuke 
terras op de binnenplaats nog iets kunt eten of 
drinken.  Er is een uitgebreide lunchkaart   

 
 

Op het kerkhof hangen aan de gevel van de achterkant van de kerk twee plaquettes. Eén ter nagedachtenis aan 
vier omgekomen bemanningsleden van de neergestorte Engelse bommenwerper, die hier in de nacht van 2 op 3 
juli 1941 neerstortte op het toenmalig voetbalveld van Itteren. De  bommenwerper, een Whitley Z6658 van het 78e 
squadron was op weg naar Keulen en werd door een Duitse Messerschmidt nachtjager onderschept en geraakt. 
 
De andere plaquette is een gedenkteken voor de 10 Itterse burgerslachtoffers, die om het leven zijn gekomen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De meeste Itterse burgerslachtoffers zijn gestorven bij het bombardement op de 
spoorbrug in Maastricht op 18 augustus 1944. 

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.   

 

 

 


