1326 ROOSTEREN 8,2 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een gemakkelijke wandeling om eens lekker uit te waaien langs de Maas. Via een rustige weg loopt u naar
de Maas en dan wandelt u over een prachtige dijk naar de buurtschap Kokkelert. Via prachtig pad loopt u
naar de brug bij Maaseik en dan struint u zeer geruime tijd door de weilanden en over graspaadjes verder
langs de Maas. Bij het keerpunt loopt u door de weilanden en via mooie veldweg loopt u weer Roosteren
binnen. Het stuk langs de Maas biedt mooie uitzichten omdat u meestal hoger loopt. Aan het eind is een
mooi terras.
GPS-afstand 8200 m, looptijd 1.50 uur en hoogteverschil 7 m.

blz 2 van 3

Startadres: Restaurant Arrosto, Maaseikerweg 19 A, Roosteren. Tel: 046-2080011. Geopend: Dagelijks
vanaf 12.00 uur. Parkeer op de bij het restaurant gelegen parkeerplaats.

1326 ROOSTEREN 8,2 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R met
meteen rechts het tankstation. Bij de rotonde
steekt u RD (Ruitersbaan) de weg over en ga dan
bij trafohuisje R (pijl/Ruitersbaan) over het tweerichtingen fiets- tegelpad dat u geruime tijd RD
volgt.
(Na 200 m bij het eerste huis links ziet u (afhankelijk
van jaargetijde) de knobbelspits van een van de twee
vierkante torens van kasteel Ter Borch (1880).
150 m verder ziet u rechts de kerktoren in het
Belgische Heppeneert).
Na 800 m gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 25 R
(77/Ruitersdijk)
de
doodlopende
asfaltweg
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong
bij volgend wkp 25 R (77) omhoog en meteen
daarna gaat u boven R (pijl) over de smalle
asfaltweg/fietspad gelegen op de Maasdijk.
(Hier ziet u voor u aan de andere kant van de Maas
het St. Gertrudiskerkje (1871-1886) in het Belgische
bedevaartoord Heppeneert dat jaarlijks door
duizenden bedevaarders wordt bezocht en waar het
beeldje van Onze–Lieve-Vrouw van Rust aanbeden
wordt. De route volgend ziet u voor u in de verte de
kerktoren in Maaseik).
Na 300 m passeert u een zitbank, een genietplekje
aan de Maas.
(Hier ziet u het resultaat van het Grensmaasproject
(rivierbeveiliging, ontgrinding en natuurontwikkeling).
Links in de verte ziet u de eerste hoogwaterbrug (De
Brök) in Limburg. Bij hoog water in de Maas zal deze
geul dienen als een soort opvangbekken. Door de
aanleg van deze nevengeul wordt het gehucht
Visserweert regelmatig helemaal door Maaswater
omringd. Door de verlaging van de oevers aan
weerszijden van de geul ontwikkelt zich een natuurlijk
rivierlandschap).
500 m verder bij de eerste huizen van de
buurtschap Kokkelert/Roosteren volgt u RD de
smalle asfaltweg omlaag. Beneden aan de Tsplitsing bij wkp 77 gaat u L (78) via de grindweg
de dijk weer omhoog.

2. Boven op de dijk gaat u bij volgend wkp 77 RD
via het klaphek omlaag en loop dan R door het
struingebied langs de Maas met rechts
afrastering.
(U kunt hier boven op de dijk, bij volgend wkp 77, ook
R (78) via klaphek over de grindweg, gelegen op de
dijk lopen. (U passeert een eindje verder een
zitbank). Waar voorbij dijkpaaltje 83.144 de grindweg
naar rechts buigt, loopt u via ijzeren klaphekje RD.
Ga dan verder bij **** in dit punt).
Na 100 m gaat u scherp R door het zware klaphek
en ga dan meteen L over het brede graspad met
links afrastering en rechts de grasdijk. Aan het
eind van het graspad gaat u L door het ijzeren
klaphek **** en volg het smalle grindpad verder
langs de Maas met rechts het overloopgebied van
de Maas en met voor u de 76 m hoge ranke
kerktoren van de St. Catharinakerk (1840-1845) in
Maaseik. Negeer na 600 m klaphek rechts en loop
RD (pijl) omlaag verder langs de Maas.
(Als u hier door het klaphek gaat dan komt u meteen
bij een zitbank en zwerfstenen. Hier staat ook een
grote steen die een restant is van de oude
Maasbrug).
(Bij hoog water gaat u hier RD door het klaphek en
voor de Maasbrug gaat R via de trap omhoog.
Boven steekt u bij de voormalige grenspost de
doorgaande weg over en gaat u RD naar het
klaphek. Loop dan L terug naar de Maas)
U loopt onder de 150 m lange Peter Sangersbrug
door.
(De 150 m lange Pater Sangersbrug (1952) verbindt
Nederland met België. De oude brug (1888) werd in de
Tweede Wereldoorlog in 1940 opgeblazen door het
Belgische leger en in 1944 door de Duitse terugtrekkende
troepen. Na de oorlog kwam er een pontonbrug als
tijdelijke verbinding.

Wilt u een bezoekje brengen aan Maaseik. Ga dan
hier voor de brug R, ga door het klaphekje en ga L
omhoog. Boven steekt u L via brug de Maas over.
Steek aan de overkant de doorgaande weg over en
loop RD.

Na 300 m komt u dan op de Markt waar veel
monumentale panden staan en waar het grote
standbeeld staat van de gebroeders Jan en Hubert
Van Eyck, twee beroemde Belgische schilders).
3. 50 m voorbij de brug gaat u bij wkp 78 RD (90)
over het pad verder langs de Maas.
(Voor u ziet u de kerktorren van de St Annakerk (12e
eeuw) in Aldeneik. Rechts ziet u een, door Duitsers
gebouwde, oorlogsbunker).
Na 400 m bij ijzeren draaihekje loopt u RD over
het pad met rechts afrastering van het
waterwingebied De Rug waarin waterpompputten
van WML staan. Volg nu 2,2 km het mooie pad
verder langs de Maas met rechts afrastering van
het waterwingebied.
(Na 100 m kunt u L een paadje omlaag lopen naar
een kiezelstrandje. 300 m verder voorbij oude
grenssteen en bij ijzeren draaihekje ziet u rechts de
kerk in Roosteren waar u straks langs komt. Nog
eens 400 m verder ziet u voor u de torenspits van de
Stephanuskerk (1940) in Dieteren).
Aan de 3-sprong bij wkp 90 gaat u R (58) omlaag
en loop RD met rechts afrastering.
(Hier bij wkp 90 ziet u voor u de kerktoren van de
O.L. Vrouw Geboortekerk (1867) in Ohé en Laak)

blz 3 van 3
abeelbomen. Na 250 m word de veldweg boven
op de dijk een asfaltweg, die links omlaag buigt.
Beneden aan de T-splitsing voor grote loods met
de vele zonnepanelen en bij wkp 58 gaat u R (59)
en u passeert meteen links een melkveebedrijf.
Negeer meteen voorbij het melkveebedrijf (nr. 80)
in de buurt Overeind klinkerweg links en loop RD
met links hoger gelegen woningen. Na bijna
500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en
wkp 59 RD (60) en u passeert meteen links (nr.60)
een leuk huisje. Aan de 3-sprong bij wkp 60 en
de rechts gelegen hoeve ’t Lämke gaat u L (63).
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (Op de
Kloes) over de klinkerweg. Aan de T-splitsing
voor huisnr. 35 gaat u R.
5. Let op! Aan de kruising loopt u RD over het
klinkerpad met links het speeltuintje en rechts de
asfaltweg Lage Bongerd. Voorbij kunstwerk
buigt het klinkerpad naar links met rechts een
glijbaan. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R en
volg het klinkerpad met even verder links van u
de St. Jacobuskerk (1843).
(De huidige kerk staat op de plek waar in 1840 de
vorige kerk werd afgebroken. In de toren hangt een
klokkenstoel bestaande uit een klok uit 1529 en een
klok uit 1478).

4. Vlak daarna gaat u R (pijl) door het ijzeren
draaihekje
en
loop
RD
door
het
weiland/waterwingebied richting kerktoren van
Roosteren.

Voor groot plein en tegenover de kerk staande
rijksmonumentale
voormalige
boerderij
(1764/huisnr.11) gaat u R (Maasheuvel). Negeer
meteen zijweg links (Schettereind). Negeer bij
wkp 79 zijweg rechts (Eyckholtstraat) en loop RD
(25).

(U loopt hier door het gebied dat gelegen is tussen
de Maas en het Juliankanaal).

(Rechts ziet u de uit de 16e eeuw daterende toren
van het kasteeltje Eyckholt).

Voorbij vierkante, in de grond liggende
waterpompput, volgt u RD de grindweg verder
door het waterwingebied. (Rechts ziet u weer de
ranke kerktoren in Maaseik). Aan de T-splitsing
gaat u L (pijl). Via ijzeren klaphek bij breed ijzeren
hek verlaat u het waterwingebied en loop RD (pijl)
over de veld- grindweg met rechts een rij

Steek aan de rechterkant de rotonde over en ga
dan R over het fietspad en meteen na het
tankstation komt u L weer bij Arrosto, de sponsor
van deze wandeling, waar u binnen, of op het aan
de achterzijde gelegen mooie terras, nog iets
kunt eten of drinken.
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