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blz 2 van 3
Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u over veldwegen naar de buurtschappen
Catsop en Moorveld. Via leuke bospaadjes loopt u naar de buurtschappen Snijdersberg en Hussenberg.
Dan loopt u omlaag naar de spoorlijn en dan loopt u omhoog naar de buurtschap Terhagen. Via het
kasteelpark komt u weer bij het leuke “Het Slimme Schaap” met leuk terras. U kunt ook starten bij de kerk
in Moorveld en dan halverwege pauzeren in Elsloo. Open woensdag t/m zondag van 11 tot 21 uur. Zaterdag
en zondag open vanaf 10 uur.
GPS- afstand 9500 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 52 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.
U kunt ook starten bij de kerk in de buurtschap Moorveld en dan precies halverwege pauzeren bij het leuke
wandel & fietscafé “Het Slimme Schaap”. Parkeer dan uw auto aan de Hagendoornweg of aan de
Heerenstraat bij de kerk in Moorveld (Heerenstraat 81, Moorveld/Geulle). Start dan bij *** in punt 2.

1278 ELSLOO 9,5 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u L
(Heistraat). Meteen daarna gaat u R (rood) het
tegelpad omhoog.
Boven gaat u RD over de
asfaltweg met even verder rechts van u
volkstuintjes. Aan de kruising bij spoorbrug gaat u
RD (Past. Willemsstraat). De weg buigt naar links en
heet dan Past. Tissenstraat. Aan de kruising gaat u
R (Pastoor Biermansstraat) over de doodlopende
weg. Na 50 m gaat u R de begraafplaats Elsloo op en
ga dan L over het asfaltpad. Aan het eind gaat u L
door het hek en R over de asfaltweg. Aan de Tsplitsing gaat u R. Steek de spoorlijn SittardMaastricht over loop RD (Veestraat) en u loopt
Catsop binnen. Na 100 m gaat u bij verbodsbord L
de grind- veldweg omhoog. Na 500 m buigt de
veldweg boven
rechts omhoog met rechts
afrastering van grote akker.
(Rechts in de verte ziet u bij helder weer steenbergen
van voormalige steenkolenmijnen in de Belgische
grensstreek o.a. Waterschei en Winterslag die vlakbij
Genk liggen).
Na bijna 200 m buigt de grind- veldweg aan de
bosrand links omhoog. Negeer bospaadjes rechts.
Boven buigt de veldweg rechts omlaag met rechts
de bosrand. Beneden aan de asfaltweg gaat u R over
de linksgelegen grasberm omlaag. Na 100 m gaat u
bij verbodsbord L (rood) over de licht stijgende
veldweg met links een regenwaterbuffer. Na 400 m
gaat aan de 3-sprong in Catsop RD. Meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing L omhoog. Negeer
tegenover huisnr. 34 en het “Kruus van Catsop” (zie
infobordje) smalle zijweg links (Horsterweg).

2. 100 m verder meteen voorbij bord “Einde
bebouwde kom Catsop” gaat u L (Het Einde 41) over
de doodlopende smalle asfaltweg, die voorbij
woning (nr. 41) en licht stijgende veldweg/graspad
wordt met rechts een smalle lange regenwaterbuffer.
Na 1 km, aan het eind van een rij essen en bij hoge
uitstroom van regenwaterbuffer, buigt het graspad
naar rechts en gaat u L de trap op. Boven gaat u R
over het fietspad. Na 50 m steekt u bij klinkerweg L
de doorgaande weg over en gaat u R over het
fietspad. (Rechts heeft u mooi uitzicht over het
Maasdal). Na 200 m gaat u schuin L over de
veldweg langs een gsm-mast.
(Links ziet u mogelijk achter de kantoorgebouwen een
vliegtuig dalen naar Maastricht Aachen Airport).
Na 500 m gaat u in de buurtschap Moorveld aan de
kruising bij basisschool “Ondersteboven” R
(Hagendoornweg) de asfaltweg omlaag met links de
begraafplaats.
**** Aan de T-splitsing bij de
Onbevlekte Hart van Mariakerk (1953-1954) (zie
infobordje naast deur) gaat u R (Heirweg). Na bijna
100 m gaat u bij trafokast L (Heirweg 29) de smalle
asfaltweg omlaag, die meteen een dalende grindbosweg wordt. (Meteen links passeert u een veldkruis,
dat in een tuin/grasland staat). Na 150 gaat u bij
lindeboom L het bospad omlaag. Waar het brede
pad na 200 m naar rechts buigt, gaat u L het smalle
pad steil omlaag. Beneden aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u scherp R (rood) het pad door de
bosrand omlaag met links een weiland. Aan de
volgende omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (rood)
verder
omlaag.
Aan
de
3-sprong
bij
waterstroompje/buis gaat u RD (rood).

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R (geel) het
bospad omhoog. (Hier aan de T-splitsing ziet u voor u
achter de haag de vergaarvijver van de Onderste
watermolen (1878) van Geulle).
3. Bijna boven aan de 4-sprong gaat L (geel)
omhoog richting woning. Boven steekt u bij de
woning (nr. 29) de doorgaande weg (Snijdersberg)
over en gaat u bij verbodsbord RD (geel) het bospad
omhoog. Negeer bijna boven zijpaadje links omlaag
en loop RD (geel) over het grasveld.
(Hier staat een picknickbank. Op dit grote grasveld staat
bij insectenhotel een herinneringszitbank met de mooie
tekst ”Bea omdat er liefde is bestaat er geen voorbij”
Een mooie pauzeplek).
Aan de klinkerweg in de buurtschap Snijdersberg
gaat u L (geel) omlaag.
(Dit buurtschap is in Geulle bekend onder de naam “De
piemelehook”. De naam zou ontstaan zijn omdat
gedurende lange tijd hier alleen maar jongetjes geboren
werden).
Negeer voetpad rechts en loop RD de doodlopende
smalle klinkerweg omlaag. Bij verbodsbord en
houten afsluitboom wordt het klinkerpad een
(bos)pad.
(Even verder passeert u boven 2 zitbanken, waar u
schitterend uitzicht heeft over het Maasdal en de
Belgische Kempen. Hier ziet u ook beneden het
Julianakanaal).
Negeer zijpaden. Let op! Na 500 m gaat u beneden,
vlak vóór afsluitboom, R en meteen voorbij ijzeren
rooster gaat u aan de T-splitsing R het steile smalle
bospad omhoog met rechts van u een beekje.
(November 2020 liggen op het smalle pad meerdere
omgevallen bomen, waar u overheen, onderdoor of
rechts omheen kunt lopen. Een eindje verder loopt het
smalle pad langs een diepe grubbe (natuurlijke
waterafvoer)).
Boven in de buurtschap Hussenberg gaat u RD de
doorgaande weg omhoog.
4. Na ruim 50 m gaat u aan de 4-sprong bij huisnr.
4 a L (geel/”eigen weg”) over de smalle asfaltweg,
die vlak daarna bij poort een dalend graspad,
gelegen tussen hagen, wordt. Een eind verder
passeert u bij weiland een draaihekje (mooi uitzicht
over het Maasdal). Voorbij het weiland buigt het pad
naar rechts (geel) en wordt een dalend smal bospad
met links een steilrand. Negeer zijpaadje links
omlaag richting asfaltweg. Aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u RD (geel) over het graspad, dat vlak
daarna bij haag naar links (geel) buigt en een smal
dalend pad wordt. Negeer zijpaden rechts. Beneden
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aan de T-splitsing voor de spoordijk gaat u R het
pad omlaag. Negeer smalle spoortunnel links,
waardoor het Hemelbeekje stroomt en steek R via
houten brug het beekje genaamd Poortlossing over.
Na 20 m gaat u aan de 3-sprong R (wit) het brede
bospad omhoog. Na 250 m gaat u aan de volgende
3-sprong L omhoog. Na 100 m, voorbij afgeknakte
boom (2020) en omgevallen boom (2020) verlaat u
het bos en gaat u L (rood) over het smalle pad met
links een meidoornhaag. Aan de T-splitsing gaat u R
(rood) de veldweg omhoog.
5. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L over de
smalle asfaltweg.
(Schuin rechts voor u ziet u in de verte o.a.
schoorstenen op het circa 800 ha. grote Chemelotterrein waarop circa 150 bedrijven zijn gevestigd o.a.
DSM, SABIC en de Chemelot Campus (Brightlands). Op
de campus zijn tientallen bedrijven en instellingen
gevestigd,
waar
studenten,
onderzoekers
en
ondernemers samenwerken aan het ontwikkelen van
nieuwe producten).
Na 800 m gaat u aan de 3-sprong L (rood) en via
brug steekt u de spoorlijn over. Na de spoorbrug
steekt u iets schuin rechts de weg over en gaat het
smalle pad omlaag met rechts een huis(Nr 4) en
links een weiland. Bij afsluitboom gaat u L door het
klaphek en ga dan meteen R (wit) over het bospad.
Na ruim 50 m gaat u bij markeringspaaltje R
(Ommetje) over het pad dat meteen naar links buigt
met links de bosrand en rechts een grasveld en u
passeert meteen een zitbank. Voorbij insectenhotel
en de volgende zitbank gaat u aan de Y-splitsing bij
markeringspaaltje L het bospad omlaag. Aan de Tsplitsing gaat u R omhoog en via het grote hek
verlaat u het kasteelpark/Landgoed Elsloo. Aan de
asfaltweg gaat u RD. Meteen daarna aan de 3-sprong
gaat u RD en u komt meteen bij het gezellige, leuke
café, de sponsor van deze wandeling, waar u binnen
of op het terras nog iets kunt eten of drinken. De
vriendelijke 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, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

