. 1257 ITTEREN - MAASTRICHT 11 km – 7,3 km

Een gemakkelijke en verrassende wandeling met twee prachtige kastelen en fijne brasserie om te pauzeren. U
wandelt eerst langs de recreatievijver en dan steekt u het Julianakanaal over. U passeert het prachtige kasteel
Meerssenhoven en wandelt dan langs het kasteelpark. Via rustige weg loopt u naar Buitengoed Vaeshartelt waar
u door het prachtige kasteelpark loopt met o.a. een bijenpaviljoen, ijskelder en vlindertuin. Bij de brasserie met
ruim terras kunt u fijn pauzeren. De terugweg loopt u even door de buurtschap Weert met de mooie landhuizen
en dan volgt u geruime tijd het Bundervoetpad langs akkers en een flink stuk langs de Geul. U steekt weer het
kanaal over en via leuke graspaadjes loopt u terug naar de parkeerplaats. In Itteren kunt u nog naar de
Brigidahoeve en taverne D’n Tabbernakel lopen. U kunt ook starten bij Buitengoed Vaeshartelt, start dan bij punt
4. U kunt ook de kleine ronde lopen van 7,3 km, die kunt u alleen starten bij Vaeshartelt. (punt 4).

blz 2 van 4
GPS-afstand 11000 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 12 m.

Startadres: Parkeerplaats “’t Brook”. Brigidastraat 79, Itteren. Start bij punt 1
Startadres: Brasserie Buitenplaats Vaeshartelt, Weert 9, Maastricht. Tel:043-3690200. Dagelijks open vanaf 10.00
uur. U kunt parkeren op de links van het kasteel gelegen ruime parkeerplaats. Start bij punt 4

1257 ITTEREN - MAASTRICHT 11 km – 7,3 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar huisnr. 79 gaat u R. Aan de voorrangsweg
bij stenen wegkruis gaat u R. Na brug over de
Oude Kanjel gaat u aan de 4-sprong R
(Stuifkensweg) over de smalle asfaltweg, **** die
een veldweg wordt. Negeer zijpaden. Boven op
de dijk aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis
gaat u RD de asfaltweg omlaag. Voorbij ijzeren
klaphek volgt u RD het grindpad. Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong bij infobord (even lezen) L
over het grindpad met rechts de lange
recreatievijver.
(Een eindje verder ziet u voor u in de verte de Sint
Pietersberg in Maastricht. Nog even verder ziet u
rechts de Corneliuskerk (1887-1888) in Borgharen).
Na 600 m, waar het grindpad naar rechts buigt,
gaat u L door het ijzeren klaphek en loop dan RD
over de veldweg. Waar de veldweg naar links
buigt, negeert u graspad rechts. Aan de 3-sprong
bij staande biels met engeltje en kruisje gaat u R
over de veldweg. Steek de dijk over en volg de
veldweg RD en u loopt bij mooie woningen Itteren
weer binnen.
(Meteen tegenover de zijkant van de rechtsgelegen
stal passeert u de herinneringsstenen van de zeer
markante muziekleraar “meneer” Jan Plompen en
zijn vrouw Mientje, die hier woonden (no. 38). U
passeert hier ook de mooie voormalige hoeve
Sterkenbergh (<1597).Nu rij woningen).
Aan de voorrangsweg gaat u R. Aan de 3-sprong
bij picknickbank en rechts de ingang van het
sportcomplex van I.B.C. gaat u RD over het
rechts van de doorgaande weg gelegen tegelpad.
2. Waar na 300 m de doorgaande weg links
omhoog buigt, loopt u RD de brede stenen trap
met leuning omhoog. Boven steekt u RD via brug
“Itteren” het Julianakanaal over. Ca. 25 m na de
brug, meteen na blauw verkeersbord “fietspad”,
gaat u scherp L het bospaadje omlaag. Beneden

gaat u R het asfaltpaadje omlaag. **** Vlak daarna
gaat u R over de smalle asfaltweg. Aan de
asfaltweg/fietsstraat gaat u L. (Als er verkeer
aankomt loop dan links in de berm want in het
midden van de weg is een verhoging).
(Na 200 m passeert u rechts de ingang van het
prachtige kasteel Meerssenhoven (1743-1744).
Neem bij toegangshek even een kijkje op de mooie
binnenplaats. Voor info kasteel zie infobordje bij zuil.
Tegenover ingang van het kasteel ziet u links op het
terrein van de kasteelhoeve (18e eeuw) eveneens
een groot kunstwerk).
Circa 50 m voorbij de ingang van het kasteel gaat
u bij twee pilaren en het bordje “Opengesteld” R
via het grote hek over het brede pad met rechts
het kasteel.
(Na 50 m heeft u afrastering weer mooi zicht op het
kasteel).
Een eind verder negeert u bij twee pilaren zijpad
rechts.
(Hier ziet u rechts in het kasteelpark een theekoepel
in de vorm van een Indiase Chatri-tempel. In de
theekoepel staat een Antoniusbeeld).
Even verder loopt u langs het stalen hek, dat
tussen twee pilaren staat en volg het begroeide
graspaadje. (U verlaat hier het kasteelterrein).
3. Na 150 m gaat aan de smalle asfaltweg L.
Steek voorzichtig de voorrangsweg over en loop
RD (fietsroute 13) over de smalle asfaltweg met
rechts een pluimvee- poeliersbedrijf. Let op! Na
400 m, 100 m voorbij huisnr. 4 en voor houten
stal gaat u bij bordje ”Opengesteld Buitenplaats
Vaeshartelt” en bij stevig houten draaihek R en u
loopt het Buitengoed Vaeshartelt binnen. Loop nu
RD langs de zitbanken door de boomgaard. (Links
passeert u het Hoonder Höfke waar het
Mergellandhoen rondloopt).

Aan de T-splitsing bij stal met het bord “Laguntas
IPA” gaat u L.
Bij bijenpaviljoen van de
Imkervereniging Mergelland, vlindertuin en
zitbanken gaat u R.
(Dit mooie houten gebouw is het huis van zes
bijenvolken die helpen bij de bestuiving van de
fruitbomen en struiken in de omliggende tuinen. De
bijen wonen in een grote slurf die bezoekers naar de
boveningang van het gebouw leidt. Op de begane
grond vind je het informatie- en educatiecentrum van
de
imkers.
Tijdens
de maandelijkse open
dagen geven de imkers tekst en uitleg en leren ze je
meer over het belang van de bijen. De toegang is
gratis. Een mooie ervaring voor jong en oud!).
Aan de kruising na betonnen brug gaat u R langs
de oude dikke beuk en met rechts de mooie
vijver. (Links heeft u hier mooi zicht op het kasteel).
Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan de T-splitsing
voor bosrand gaat u L.
(Als u hier R gaat, dan heeft u op het bruggetje mooi
uitzicht over de vijver met de vele waterlelies. Hier bij
bruggetje staat het hooggelegen theehuis waaronder
de historische ijskelder ligt. Zie infobordje, Vanaf het
theehuis heeft u mooi uitzicht over het park en op het
kasteel).
Negeer boogbruggetje rechts. Aan de T-splitsing
gaat u L met rechts het hotelgedeelte van het
kasteel. U komt bij het kasteel en Brasserie
Vaeshartelt, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het mooie terras kunt
pauzeren. Het personeel verneemt graag wat u
van de wandeling vindt.
4. Vanaf de parkeerplaats of het kasteel loopt u
naar de uitgang. Voorbij de voormalig
portierswoning (1905) gaat u L over de smalle
asfaltweg met links de gracht en later de
kasteeltuin. Na bijna 500 m gaat u aan de 3sprong RD langs de witte villa (nr. 17). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis RD
(rood).
(U passeert even verder rechts Villa Klein Vaeshartelt
(nr. 18) daterend uit 1857. Dan passeert u rechts
(nrs. 20-22) de dubbele dienstwoning met stallen
daterend uit 1899. Links bij hek (nr. 23) passeert u
het in zeer slecht staat verkerende landhuis Villa
Zonnevang (19e-eeuw).
U loopt de buurtschap Weert binnen.
(Rechts op het terrein van de papierfabriek ziet u
Villa Weert, een landhuis uit 1896 met park, gebouwd
voor de toenmalige directeur van de papierfabriek).
Voorbij de Papierfabriek Meerssen (Marsna
Paper) gaat u R over de doodlopende asfaltweg.
(Als u bij groene afsluitboom R het paadje omlaag
loopt komt u bij een mooi plekje aan de Geul).
Voorbij Mariakapel steekt u de doorgaande weg
over en gaat u R over het fietspad.

blz 3 van 4
(Waarschijnlijk is het kapelletje in het midden van de
19e eeuw gesticht door de familie Regout, die toen
op kasteel Vaeshartelt woonde. In de oorlog leed het
kapelletje zoveel schade dat het door de
buurtbewoners in 1949 is herbouwd. Eens in de vier
jaar doet het dienst als rustaltaar bij de processie).
Na 100 m gaat u L (Weert 85-95).
(U passeert meteen links de Weerterhof (nrs. 87-89),
een carréhoeve met poortgebouw (1671) die eind
18e eeuw werd verbouwd, De losse schuur met
wolfsdak tegenover de hoeve dateert uit 1831).
5. Aan de 3-sprong voor wit huis (nr. 91) gaat u L
over de asfaltweg, die even verder een veldweg
en later een smal graspad wordt. Na 700 m steekt
u bij brug over de Geul de doorgaande weg over
en loop RD over het bospad parallel aan de links
gelegen Geul. Let op! Na 100 m gaat u L over het
smalle pad vlak langs de Geul, die hier diep door
het landschap snijdt. Negeer zijpaden en blijf het
bospad met links beneden de Geul RD volgen. Na
600 m wordt het bospad een graspad dat u verder
RD volgt langs de Geul.
(Na 200 m aan het einde van het graspad stroomt de
Geul onder het Julianakanaal door en mondt circa 2
km verder bij het gehucht Voulwames in de Maas
uit).
Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L. Na 25 m
gaat u R over het smalle betonnen pad met rechts
het Julianakanaal. Na 600 m, vlak voor de brug
“Itteren” waar het asfaltpaadje links omlaag
buigt, gaat u schuin R het bospaadje omhoog.
(Degene die 7,3 km loopt, gaat hier L. Ga dan verder
bij **** in punt 2).
Boven gaat u R en via brug steekt u het kanaal
over. Na de brug gaat u R de doorgaande weg
omlaag.
6. Waar na 150 m de doorgaande weg naar links
buigt, gaat u RD (Weg naar Hartelstein) de smalle
asfaltweg omlaag. Negeer asfalt- fietspad schuin
rechts. Na 200 m gaat u bij wegkruis, zwerfsteen
en zitbank L via het ijzeren klaphek over het
brede grindpad door het natuurgebied Maasvallei.
Via stalen klaphek verlaat u weer het
natuurgebied en loop RD de asfaltweg omhoog.
(Als u boven op de dijk R via de nauwe doorgang
over het graspad gaat, dan komt bij een infobord
waar u meer te weten komt over de Engelse
bommenwerper, die hier in de nacht van 2 op 3 juli
1941 neerstortte op het toenmalig hier gelegen
voetbalveld van Itteren Op het kerkhof van Itteren
hangt een herinneringsplaquette).
Negeer in Itteren twee zijwegen links. Meteen
daarna gaat u tegenover huisnr. 22 R over het
(gras)pad dat even verder naar links buigt met
links van u achtertuinen. Negeer zijpaden en volg
het pad langs de achtertuinen.

Na 400 m gaat u aan de smalle asfaltweg L. Aan
de kruising gaat u R en u steekt meteen de Oude
Kanjel over.
(Degene, die 11 km loopt vanaf Kasteel Vaeshartelt,
gaat hier aan de kruising RD (Stuifkensweg) over de
smalle asfaltweg. Ga nu verder bij **** in punt 1).

blz 4 van 4
Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis en het St.
Martinushoes gaat u L naar de parkeerplaats.
(Als u aan het eind van de parkeerplaats R
(Brigidastraat) gaat, dan komt na 100 m bij de kerk
bij IJsboerderij Brasserie Brigidahoeve, met de mooie
binnenplaats en bij taverne D’n Tabbernakel met het
mooi achterterras, beiden sponsor van de wandelgids
.
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