
1345. ITTEREN 9,3 km 

 
Laat u eens verrassen hoe mooi u kunt wandelen rond Itteren! Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u 
eerst even langs de Grensmaas en dan volgt u een prachtig graspad over de dijk.  U steekt het Julianakanaal 
over en dan loopt u langs het kanaal tot aan de brug waar de Geul onder het kanaal doorstroomt.  Dan volgt u 
een mooi pad langs de Geul. Voorbij de buurt Achterveld volgt u enkel leuke graspaadjes langs akkers. Via een 
mooi pad loopt u langs de grote tuin van het mooie witte Kasteel Meerssenhoven. U passeert de hoofdingang 
van het kasteel en via de brug over het Juliankanaal wandelt u naar de mooie recreatievijver Itteren. Via 
verrassende paadjes loopt u weer Itteren binnen naar de taverne met prachtige tuinterras aan de achterzijde.  
 
 

 
 
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.   
 

https://tabbernakel.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,26 km  2 uur  1 m  1 m 

 

 
 

1345. ITTEREN 9,3 km 
 

Staande op de parkeerplaats loopt u aan de 4-
sprong bij wandelbord RD (Brigidastraat) richting 
kerk.  
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u rechts bij huisnr. 77  hoe 
hoog het water hier stond bij de overstromingen van 
de Maas in 1980 en 1984. Hier waar de 
parkeerplaats ligt was het gedeelte dat bij 
overstromingen het eerst onder water stond en 
zodoende het Maasdorp in tweeën deelde).  
 

Negeer zijwegen. Voorbij de St. Martinuskerk 
(1784) komt u rechts bij Taverne D’n Tabbernakel.  
 
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 L (Op de Meer) over de 
doodlopende weg. (Hier in de bocht ligt het in 2020 
geopende dorpswinkeltje genaamd ‘t Winkelke). Na 
100 m gaat u aan de 3-sprong L (Op de Meer). 
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 R over het 
klinkerpad langs de kademuur. U passeert een 
hoger, aan grindweg, staande zitbank waar u  
prachtig uitzicht heeft. 
 

(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).  
 

Bij ijzeren hek loopt u RD over het graspad over 
de dijk, die naar rechts buigt. Negeer zijpaden en 
blijf zeer geruime tijd het pad over de grasdijk RD 
volgen met links weids uitzicht.  
 
(U steekt 4 keer een smalle asfaltweg over. Bij 
dijkpaaltje 91043 steekt u het beekje de Oude Kanjel 
over; bij dijkpaaltje 91046 heeft u mooi zicht op de 
grote voormalige hoeve Hartelstein (17e eeuw). Hier 
ziet u voor u de witte kerktoren van de St. Agenskerk 

in Bunde; bij dijkpaaltje 91047 ziet u voor u de Geul; 
vlak voor dijkpaaltje 91049 passeert u rechts een 
infobord over een Britse bommenwerper, die hier op 
het toenmalig gelegen voetbalveld van Itteren is 
neergestort).    
 
2. Na 1,2 km gaat u aan het eind van de dijk bij 
twee zwerfstenen de smalle asfaltweg omlaag. Ga 
beneden door het klaphek volg RD het grindpad  
door het natuur- begrazingsgebied waar u 
mogelijk Galloway runderen en/of Konikpaarden 
tegenkomt.  
 

(Links in de verte ziet u de witte brug “Bunde” over 
het Julianakanaal).  
 

Via klaphek bij wegkruis en zitbank  verlaat u het 
begrazingsgebied en loop dan RD de 
grashelling/dijk omhoog. Boven gaat u R over het 
betonnen pad met links het Julianakanaal.  Let 
op! Waar rechts de heg begint, volgt u RD de 
asfaltweg omhoog. Vlak daarna aan de  3-sprong 
gaat u RD verder omhoog. Boven aan de 3-
sprong gaat u L en via brug “Itteren” steekt u het 
kanaal over.  30 meter na de brug gaat u scherp  
L het smal paadje omlaag. Beneden aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u L en volg geruime 
tijd het asfalt- betonnen pad met links het kanaal.  
Na 600 m steekt u de Geul over, die hier via 
duiker onder het kanaal doorgaat, en ga dan 
meteen R de trap of 3 m verder het pad omlaag. 
Negeer zijpaadjes en volg geruime tijd het 
prachtige pad langs de Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland.    (Voor u ziet u woningen in 
Bunde). 
 
3. Steek na  de 900 m doorgaande weg over en ga 
R over het twee richtingen fietspad. Negeer vlak 
daarna zijweg rechts. Na bijna 200 m bij bord 
“fietspad” gaat u R (rood) over de smalle 
asfaltweg.   Voorbij huisnr. 11 gaat u aan de 3-
sprong in de buurt Achterveld R. Meteen 
tegenover huisnr. 9a/ ingang autobedrijf  gaat u R 
(rood) over het smalle graspaadje. (Dus niet RD 
met links het autobedrijf. Het gras kan op het paadje 
waarover u loopt hoog staan).  Na 250 m aan het 
eind van de akker buigt het pad naar links met 
rechts  afrastering van andere akker. Het pad 
maakt twee haakse bochten. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R. Na 30 m gaat u R over het 
graspad.  Na 100 m  passeert u het grote 
toegangshek van landgoed Meerssenhoven en 
volg RD het brede (gras)pad.   
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(Na 200 m ziet u links bij twee stenen pilaren  een 
theekoepel in de vorm van een Indiase Chatri-tempel. 
In de theekoepel staat een Antoniusbeeld. 200 m 
verder heeft u links bij afrastering mooi zicht op het 
witte kasteel Meerssenhoven).   
 
Bij groot toegangshek gaat u aan de  doorgaande 
weg/fietsstraat L. U passeert de kasteelingang en 
blijf de asfaltweg/fietsstraat RD volgen.   
 

(Bij het toegangshek van het prachtige kasteel 
Meerssenhoven (1743-1744) heeft u mooi zicht op de 
mooie binnenplaats. Voor info kasteel zie infobordje 
bij zuil. Tegenover ingang van het kasteel ziet u op 
het terrein van de kasteelhoeve (18e eeuw) eveneens 
een groot kunstwerk). 
 

Als verkeer aankomt, loop dan links in de berm want 
in het midden van de weg is een verhoging!).   
 
4. Na bijna 200 m gaat u  R (blauw) de smalle 
asfaltweg omlaag.  Waar de smalle asfaltweg naar 
rechts buigt, gaat u L het asfaltpaadje omhoog.  
Na 25 m gaat u aan de 3-sprong scherp L het 
bospaadje omhoog. Boven gaat u R en via de 
brug “Itteren” steekt u weer het Julianakanaal 
over. Let op! Aan de overzijde van de brug loopt 
u RD de brede trap met leuning omlaag. Beneden  
aan de ruime 3-sprong gaat u RD langs de 
doorgaande weg. Na 150 m bij sportveld van IBC 
(Itteren/Borgharen Combinatie) gaat u over het 
links van de weg gelegen tegelpad lopen.  Aan de 
3-sprong bij ingang sportcomplex en 
picknickbank gaat u RD  (Op de Bos) en u loopt 
Itteren binnen.  Na 150 m gaat u bij huisnr. 34  L 
over de kiezelweg.   
 

(Waar de kiezelweg naar links buigt, passeert u 
rechts de mooie voormalige hoeve Sterkenbergh 
(<1597) Nu een rij mooie woningen. Tegenover de 
zijkant van de links gelegen stal passeert u de 
herinneringsstenen aan de zeer markante 
muziekleraar  “meneer” Jan Plompen en zijn vrouw 
Mientje, die hier woonden (no. 38)).  
 

 
 
 
 

Voorbij wit-rode paaltjes volgt u RD het asfaltpad 
de dijk omhoog. Beneden aan de dijk wordt het 
asfaltpad een graspad. Aan de T-splitsing bij 
staande biels (1979) met engeltje en kruisje  gaat 
u L over de veldweg. Waar de veldweg naar 
rechts buigt, negeert u graspad links.   
 
5. Bij breed ijzeren hek gaat u door het klaphek 
en ga dan R over het grindpad met links de 
langgerekte recreatie- visvijver  
 

(Voor u ziet u de kerk In  Itteren. U loopt hier over 
een heel bijzonder stukje van de gemeente 
Maastricht. Nieuwsgierig: lees dan het infobord dat u 
aan het einde van de vijver passeert). 
 

Na 500 m aan de 3-sprong bij infobord en einde 
vijver gaat u L met links de vijver. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u R door het klaphek en 
volg het graspaadje dat meteen naar links buigt. 
U steekt het beekje genaamd Oude Kanjel over en 
volg het pad dat rechts omhoog buigt. Boven op 
de dijk bij twee ijzeren hekken loopt u RD het 
graspad omlaag met beneden links een 
paardenweiland. Let op! Na bijna 100 m gaat u bij 
breed ijzeren hek  L over het smalle graspaadje 
met links de afrastering van het paardenweiland. 
(U loopt hier dus tussen  twee weilanden door).  Let 
op! Aan het eind van de doodlopende asfaltweg 
gaat u meteen bij  wegkruisje L over het smalle 
klinkerpad gelegen tussen hagen. Aan de 
doorgaande weg in de oude kern van het 
Maasdorp Itteren gaat u R.   
 

(Bij huisnr 27 passeert u rechts het voormalig 
gemeentehuis van de voormalige gemeente Itteren).  
 
Aan de 3-sprong bij kunstwerk gaat u R  
(Brigidastraat) en u komt meteen links weer bij 
Taverne D’n Tabbernakel, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
Loop door de taverne naar de achterzijde, daar is 
een mooi tuinterras! De vriendelijke uitbaatster 
Daniëlle verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt. Aanrader: Broodje kip met chilmayo en 
salade, Mmmm! De kok staat bekend om zijn 
goede kookkunst. 

 
 
 
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.    
 

 


