
1341. ITTEREN 7,4 km 

 
 
 

 

Dit is een mooie wandeling waar u bij de monding van de Geul komt, een bijzondere afgelegen plek nabij de 
buurtschap Voulwames. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst langs de kademuur langs de Maas 
en passeert u leuke woningen. Via een grasdijk loopt u naar de recreatievijver Itteren waar u een mooi rondje 
omheen wandelt. Via leuke achterom paadjes komt u bij een smalle brug over de Geul. Dan struint u geruime tijd 
langs de Geul door een begroeid struingebied met rechts de diep uitgesneden Geul. U passeert o.a. een 
monument en zitbank (genietplekje) en dan loopt u verder naar de monding van de Geul, die hier in de Maas 
stroomt. De terugweg wandelt u over een breed graspad langs de Maas en dan loopt u weer Itteren binnen. Aan 
het eind is een leuk terras. TIP: In de zomer kan er in het struingebied hoog gras en soms brandnetels staan, 
draag dan bij voorkeur een lange broek.  De gpx is handig in dit struingebied. 
 

 

 

https://tabbernakel.nl/
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Startadres: Taverne D’n Tabbernakel, Brigidastraat 65, Itteren – Maastricht.  Tel: 043-3434334.  Geopend: 
maandag 11.00 uur, dinsdag gesloten, woensdag 14.00 uur, vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.    Parkeer op de 
grote parkeerplaats “’t Brook”, Brigidastraat 79, Itteren.   
 

Parkeer op de grote parkeerplaats “’t Brook”, Brigidastraat 79, Itteren.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,41 km  1.40 uur  1 m  1 m 
 

 
 

1341. ITTEREN 7,4 km 
 

Staande op de parkeerplaats loopt u aan de  
4-sprong bij wandelbord RD (Brigidastraat) 
richting de kerk. Negeer zijwegen. Rechts 
passeert u Taverne D’n Tabbernakel voor koffie.  
 
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R.   Aan de T-
splitsing bij kunstwerk  gaat u R.  
 

(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). 
 

Meteen daarna waar de doorgaande weg naar 
rechts buigt gaat u aan de 3-sprong  L (Op de 
Meer) over de doodlopende weg. Na 100 m gaat u 
aan de 3-sprong L langs huisnr. 53. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg.  Bij wit huis (nr. 51) gaat u L (Aan de 
Maas) over het verharde pad. Aan de T-splitsing 
voor de Maas gaat u L over het klinkerpad met 
rechts de kademuur en even verder links grote 
achtertuinen van woningen.  
  
(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, waar u mogelijk Konikpaarden/Galloway 
runderen ziet grazen).  
 

Na 100 m passeert u rechts een dalend 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 de 3-sprong bij  grenspaal nr. 107 gaat u L en 
u verlaat 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 infobord).  
 

Aan de doorgaande weg in het oude centrum van 
Itteren gaat u R. Negeer na 200 m bij het verlaten 
van Itteren bij zitbank, infobord en mooie rode 
beuk klinkerpad rechts en loop RD omhoog.   
 
2. Ga boven op de dijk bij het klinkerpad L langs 
het ijzeren hek en loop RD boven over de dijk.  
 

(Na de overstroming van de Maas in 1993 en 1995  
zijn rond het dorp dijken aangelegd. Rechts ziet u de 
St. Corneliskerk (1887-1888) in Borgharen en de 
Sint. Pietersberg in Maastricht).  
 

Bij de volgende nauwe doorgang en twee brede 
ijzeren hekken gaat u R de veldweg omlaag.  
Beneden steekt u L het beekje genaamd Oude 
Kanjel over. Meteen daarna  gaat u R door het 
ijzeren klaphek.  Na 20 m gaat u aan de 3-sprong 
R/RD over het grindpad met links de 7 hectare 
grote recreatie- visvijver Itteren. 
 

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

Na 300 m gaat u aan de Y-splitsing L omlaag en 
negeer meteen graspad richting  houten brug.  
Boven gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD/L over het grindpad dat een grote bocht naar 
links maakt met links de vijver.  (Voor u ziet u het 
bedrijf Ankersmit (mergel) maalbedrijf).  
Negeer klaphek rechts en blijf verder RD lopen 
langs de vijver met voor u de kerk in Itteren en u 
passeert een zitbank.     
 
3.  Aan de 3-sprong bij infobord gaat u R door het 
klaphek en loop RD de klinker- asfaltweg 
omhoog.   
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Boven op de dijk gaat u aan de kruising bij 
overdekte zitbank en veldkruis RD omlaag.  
Negeer zijpaden en volg RD de grind-veldweg met 
links de Oude Kanjel.  
 
Steek in Itteren bij insectenhotel de doorgaande 
weg over en loop RD (Meebruggenweg) met links 
de Oude Kanjel. Na 50 m gaat u bij bord 
“voetpad” R over kiezelpad. Negeer voorbij grote 
stal zijpad rechts. 100 m verder gaat u L over het 
graspaadje gelegen tussen  afrasteringen van 
weilanden. (In de zomer kan het gras hier hoog 
staan).  Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij 
ijzeren hek L over de veldweg.  Boven aan de  
5-sprong gaat u R de asfaltweg/ fietspad omlaag 
en via veerooster volgt u RD de betonnen 
weg/fietspad door het natuurgebied dat na de 
ontgrinding is aangelegd. (Mogelijk komt u hier in 
het begrazingsgebied Konikpaarden of Galloway 
runderen tegen).     
 

4.  Let op! Na 200 m gaat u voor de witte smalle 
brug L over het struinpaadje met rechts de 
meanderende Geul.   
 

(Hier bij brug ziet u voor u de witte brug “brug Bunde” 
over het Julianakanaal. Hier ziet u ook de grote 
Kasteelhoeve Hartelstein (17e -18e eeuw). Rechts in 
de verte ziet u de witte kerktoren van de  
St. Agneskerk in Bunde).   
 

U struint nu geruime tijd door het natuurgebied, 
vlak langs de meanderende Geul.  
 

(Hier en daar staat soms hoog gras/brandnetels, het 
paadje is meestal zichtbaar. Na 100 m ziet u rechts in 
de verte het spitse torentje van de kapel van het 
klooster Huize Bunde. Het hellingbos dat u ziet is het 
Bunderbos). 
 

Bij wit smal voetgangersbruggetje loopt u RD en 
vlak daarna bij ijzeren paal gaat u verder RD over 
het paadje met rechts beneden de meanderende 
Geul. Let op! Circa 100 m verder voorbij aan de 
Geul staande meerstammige es buigt het paadje 
naar links en u verlaat de Geul. Volg nu  
kronkelende paadje met even verder links het 
stroomgebied van de Oude Kanjel.  Via met grond 
bedekte rioolbuis steekt u de Oude Kanjel over, 
die hier vlakbij in de Geul stroomt. Vlak daarna 

aan de T-splitsing voor de Maas gaat u R over het 
brede (gras)pad en even verder  komt u bij 
grenspaal nr. 108, zitbank, infozuil (zonder tekst 
2020) en twee  gedenkstenen waarvan een onthult 
is door de Vlaamse minister Hilde Crevits  en de 
Nederlandse minister Melanie Schultz van 
Haegen. Een prachtige pauzeplek.  Bij grenspaal 
nr. 108 loopt u RD over het (begroeide) paadje en 
even verder loopt u tussen de Geul en de Maas 
door. Na 200 m buigt het paadje rechts omlaag  
naar een bos en ga dan meteen L richting Maas. 
Na 100 m komt u bij de  monding van de Geul, 
een bijzonder plek.   
 

(De 58 km lange Geul is met een verval van circa 
250 m, het snelst stromend riviertje van Nederland, 
Het ontspringt in het Belgische gehucht Lichtenbusch 
nabij de Duitse grens en stroomt hier bij de hoge 
oever in de Maas). 
 

5. Loop hetzelfde pad terug naar grenspaal  
nr. 108/herdenkingstenen.  
 

(U kunt hier ook naar de Maas lopen en ga dan L en 
loop vlak langs de Maas. Vlak daarna nabij het bos 
volgt u RD het graspaadje vlak langs de Maas. Na 
100 m gaat u L het paadje (even) steil omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R over het smalle 
pad. Ga dan verder bij **** in dit punt)    
 

**** Bij grenspaal nr. 108, gedenkstenen en 
zitbank loopt u RD over het graspad dat even 
verder een breed graspad wordt. Volg dit pad  
geruime tijd RD met rechts de meanderende 
Maas.  (Een eindje verder ziet u rechts de kerktoren 
in de Belgische plaats Neerharen).  Na 1,2 km gaat 
u voorbij breed ijzeren hek R door het klaphek en 
loop RD de asfaltweg omhoog. Negeer zijpaden/ 
zijwegen en blijf de rustige asfaltweg, die na  
250 m naar links buigt, RD volgen. Na 400 m komt 
u aan de 3-sprong met de doorgaande weg en ga 
R. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L en u 
komt weer bij  de sponsor van deze wandeling, 
waar u op het knusse terras op de binnenplaats 
nog iets kunt eten of drinken.  
 

Terug naar parkeerplaats: Met uw rug naar de 
ingang gaat u L. Negeer zijwegen en u komt weer 
bij de parkeerplaats. 

 

 
 
Auteur: Jos Wlazlo.  Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze 

wandelroute mag worden gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


