
1591. OOST MAARLAND - Eijsden 11,2 km - 9 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 

 

 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u meteen het natuurgebied Eijsdener Beemden, een geliefde 
plek bij vogelspotters,  binnen waar u geruime tijd doorheen struint.  U loopt Eijsden binnen en dan 
passeert u de eerste maal Bie Meijs waar een leuk terras is. U kunt er heerlijk lunchen.  Het extra rondje 
gaat door het park van kasteel Eijsden en via een berceau loopt u naar de buurtschap Laag-Caestert waar u 
een voormalige zaagmolen passeert. Via prachtige rode beukenlaan komt u voor de tweede keer Bie Meijs. 
Via o. a. het park van het voormalige Ursulinenklooster loopt u naar Oost-Maarland. Het laatste stuk gaat 
over bospaden waar u Kasteel-Oost ziet. U kunt ook starten in Eijsden bij Bie Meijs, start dan bij punt 4 of 
6.  In de Eijsder Beemden zijn aangelijnde honden toegestaan. Eigenaars van loslopende honden lopen de 
kans een flinke boete te krijgen    
 

Startadres: Openbare parkeerplaats Jachthaven Oost-Maarland, Kasteellaan 5a, Oost-Maarland (Eijsden). 
 

 
 

Startadres: Bie Meijs Eten – Drinken - Genieten, Diepstraat 6, Eijsden. Tel: 06-34177198.  Geopend: 
woensdag en donderdag vanaf 14.00 uur, vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur, maandag en dinsdag 
gesloten. Start bij punt 4 of 6. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,18 km 2.20 uur 20 m 23 m 
 

 
 

1591. OOST MAARLAND - Eijsden 11,2 km - 9 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het brede 
houten hek.  Bij het brede houten hek gaat u door 
het draaihekje of klaphek en dan gaat u meteen 
bij infobord R het (grind)pad, dat een breed pad 
wordt,  omlaag met rechts afrastering/bosrand.   
 

(U loopt hier door het natuurgebied Eijsder Beemden, 
een voormalige grindwingebied. Mogelijk komt u hier 
Poolse konikpaarden of Schotse Galloway runderen 
tegen).   
 

Negeer zijpaden. Na 200 m bij zitbank loopt het 
brede pad tussen de links gelegen visvijver en de 
rechts gelegen grote Pieterplas, waarin een 
woonark ligt, door.  Aan de Y-splitsing gaat u R 
vlak langs het water. Negeer zijpaden. Na 500 m 
buigt het pad bij zitbank scherp naar links en volg 
dan verder het pad.  
 

(Hier bij zitbank, een genietplekje, heeft u mooi 
uitzicht over de Pietersplas en in de verte ziet u 
Maastricht. 
 

Voor u in de verte ziet u boven aan de rotswand 
hoeve Lichtenberg (17e eeuw)  
 

De Pietersplas, de grootste voormalige grindgroeve 
van Zuid-Limburg   (114 ha),  is in de wintermaanden 
het domein van duizenden watervogels en is dan ook 
een geliefde plek bij vogelspotters). 
 

Na 200 m gaat u aan de  3-sprong R omlaag en 
via houten brug steekt u een voormalig Maasarm 
over. Boven aan de 4-sprong gaat u RD en 
meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L over 
het brede graspad met rechts de Maas.   
 

2.  Na 600 m aan de ruime 3-sprong bij grenspaal 
nr. 48 gaat u verder RD met rechts de Maas en 
links een grote waterplas waar in de winter op 
geschaatst wordt.   
 

(Tot 2016 hoorde een deel van de Eijsder Beemden 
bij België. Vanaf 2016 is het hele gebied Nederlands 
grondgebied. Vandaar dat op de grenspaal ook het 
jaartal 2016 staat. In 1843 werd begonnen met 
plaatsen van de grenspalen. De afpaling van de 
grens begint met grenspaal nummer 1 op het 
Drielandenpunt in Vaals en eindigt met grenspaal 
nummer 369 in het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen. 
 

Hier ziet u aan de andere kant van de Maas de 
mergelwand/krijtrotsen, waar het Belgische 
Albertkanaal de berg Montagne St. Pierre doorsnijdt.  
 

Boven op de krijtrotsen ziet u een oorlogsbunker met 
geschutkoepel, die hoorde bij het voormalig militair 
Belgische verdedigingsfort Eben-Emael.  
 

Tevens ziet u hier rechts aan de overkant van de 
Maas gebouwen die horen bij de sluis van Ternaaien.  
 

Negeer zijpaden links en blijf het brede graspad 
geruime tijd RD langs de Maas volgen.  
 

(Na 500 m ziet u voor u in de verte de St 
Christinakerk (14e eeuw) in het historisch gedeelte 
van Eijsden..  
 

Rechts aan de overkant van de Maas  ziet u de 
Église Saint-Remy/St. Remigiuskerk (1903) en de 
tuibrug over het Albertkanaal in de Belgische Waalse 
plaats Lanaye/Ternaaien).  
 

https://biemeijs.nl/
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Let op! Na 1,1 km loopt u via draaihekje bij het 
clubhuis (lang schuin dak) van WVE Eijsden  bij 
(afgesloten) toegangsbrug naar plezierjachthaven 
RD langs de parkeerplaats. Via volgend 
draaihekje volgt u RD het pad verder langs de 
Maas.  Na 200 m gaat u aan de 4-sprong R met 
voor u de spits van de St. Christinakerk.  Na bijna 
300 m aan de volgende 4-sprong, met links een 
stuk asfaltweg en rechts het jachthaventje, gaat u 
RD.  (Schuin rechts voor u ziet u de cementfabriek in 
Lixhe). 150 m  verder aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u bij wildrooster/klaphek L de klinkerweg 
omhoog.    
 

(Hier ziet u rechts het meetstation Eijsden Maas waar 
24 uur per dag de kwaliteit van het binnenkomend 
Maaswater vanuit België wordt gemeten). 
 

Steek boven in Eijsden bij afsluitboom de 
asfaltweg over en loop bij zitbank en 
verbodsbord RD (Drekkesteeg) over de 
klinkerweg en u passeert even verder links de 
brandweerkazerne.    
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R. Vlak daarna bij 
muurkruis, voormalige slagerij Pieterke  en 
voormalig gemeentehuis gaat u aan de 3-sprong 
L (Raadhuisstraat) met rechts het grote gebouw 
van de voormalige molen. Negeer zijwegen. Na 
100 m, tegenover huisnr. 11 en bij de prachtige 
treurbeuk en de mooie voormalige woning (nr.14) 
van de hoofdonderwijzer van de jongensschool, 
gaat u  R (Schoolhof) via houten doorgang het 
klinkerpad omhoog. 
 

(Boven, bij de prachtige treurbeuk, die op de locatie 
van de voormalige speelplaats van de   
jongensschool St. Martinus staat, staat rechts het 
kunstwerk “de schutsboom” dat gemaakt is door de 
kunstenares Désiree Tonnaer). 
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Vlak daarna aan de 
volgende de T-splitsing gaat u R. Aan de 3-
sprong RD. Aan de kruising bij twee infoborden 
(even lezen) gaat u R (Diepstraat) de kasseienweg 
omlaag en u komt u meteen rechts bij Bie Meijs, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het terras iets kunt eten of drinken.  Bezoek 
ook even de naastgelegen Brocanterie Bie 
Marietje. 
 

(U kunt ook eerst het rondje naar het kasteel lopen 
(verboden voor honden) en dan na 7 km pauzeren. 
Degene die 9 km loopt, gaat u verder bij punt 6).    
 

4.  Met uw rug  naar de ingang van Bie Meijs gaat 
u bij oude waterpomp R (Diepstraat) de 
kasseienweg/lindelaan omlaag door de prachtige 
historische kern van Eijsden met de vele 
monumentale panden. Na 100 m gaat u aan de 4-
sprong L (Graaf de Geloeslaan) over de kasseien-  
asfaltweg/platanenlaan. Na 250 m gaat u R en via 
voorhof/poortgebouw (1649) met mooi torentje 
loopt u het terrein van kasteel Eijsden binnen en 
loop dan RD naar het kasteel.  
 

(Voor meer info kasteel zie infobordje rechts in het 
poortgebouw. Als u voor de poort/ingang staat, ziet u 

ergens een muisje zitten. Niet gevonden zie laatste 
zin van de routebeschrijving).    
 

Voor de muur van de kasteelgracht gaat u R door 
het hoge stalen zwarte hek  en volg het grindpad 
met links de kasteelgracht en rechts een 
prachtige taxushaag.   
 

(Het huidige omgrachte kasteel is gebouwd in 1636. 
Het bestaat uit twee haaks op elkaar staande 
vleugels)  
 

Na 50 m tegenover volgend ijzeren hek gaat u L 
over het grindpad met links mooi zicht op de 
achterkant van het kasteel met de vele 
schoorstenen. Aan de 3-sprong bij acacia gaat u 
RD. Aan de volgende 3-sprong bij drie dikke 
platanen met een O. L. Vrouw van Lourdes 
kapelletje aan boom gaat R over het grindpad 
gelegen tussen  gazon.  Aan de 4-sprong gaat u 
RD verder tussen het gazon door.   
 

(Kijk even verder nog even achterom en u heeft mooi 
zicht op het kasteel. Het park is in 1900 aangelegd 
door de indertijd beroemde Franse tuinarchitect 
Achille Duchêne, als vervanging van een laat 18e 
eeuws park).  
 

Voorbij mooi rode beuk gaat u aan de T-splitsing  
nabij kunstwerk “Pauw” L over het grind- bospad 
en bijna 150 m verder loopt even langs de Maas.  
 

(Even verder ziet u rechts een buiten het park 
gelegen huis met hoog zadeldak (1727). Dit gebouw 
werd in het verleden gebruikt als opslagplaats voor 
fruitkisten. Nog een eindje verder bij de Maas heeft u 
links weer mooi zicht op het kasteel).  
 

Bij zuil buigt het pad naar links door de lindelaan.   
 

(Als u hier bij de zuil RD over het smalle paadje langs 
de Maas loopt, dan komt u na 20 m bij het punt waar 
de beek de  Voer in Maas uitmondt).  
 

Negeer bij gracht/kasteel zijpad links.   
 

5. Tegenover de ingang van het kasteel gaat u bij  
fonteinvijver R en loop dan RD door de prachtige 
haagbeukenberceau ook wel Chramille genoemd.  
 

(Berceaus stammen uit de tijd dat het voor gegoede 
dames mode was er zo blank mogelijk uit te zien om 
zich te onderscheiden van werkende mensen die, 
doordat ze veel in de buitenlucht kwamen, een 
getaande huidskleur hadden. In zo'n berceau kon 
men buiten wandelen en toch uit de zon blijven).  
 

Ga aan het einde van de Chramille bij het 
kustwerk “Les Roses” links over het smalle pad 
met rechts  het beekje de Voer.  
 

(U passeert de voormalige zaagwatermolen (1729)).  
 

Steek het bruggetje over en ga dan L. Aan de 
klinkerweg in de buurtschap Laag Caestert gaat u 
L over de asfaltweg. 
 

(Als u hier R bij kunstwerk “Brug” de brug over de 
molentak oversteekt, dan kunt na 50 bij zitbank L het 
pad inlopen naar de graanmolen Eijsden (1857). Als 
u bij de zitbank nog 10 m RD loopt, dan ziet u bij de 
volgende zitbank het grote waterrad van de molen).  
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Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD door 
de platanenlaan.  Bij de ingang van kasteel gaat u 
bij wandelknooppunt 5 R (6) door de brede 
prachtige rode beukenlaan. Aan de 5-sprong bij 
zitbanken, wegkruis en Mariakapel gaat u L over 
de asfaltweg door de  beukenlaan.   
 

(Deze 5-sprong is in Eijsden bekend onder de naam 
“de Witte Pöälkes”). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de 4-sprong 
gaat u L en volg de weg, die vlak daarna naar 
rechts buigt en dan passeert u meteen rechts het 
Hervormde Kerk (1906).   
 

(Dit mooie kerkje kunt u voor speciale gelegenheden 
afhuren o. a. voor trouwpartijen. (Katholiek. 
protestant, moslim maakt niets uit)). 
 

Aan de kruising gaat u L (Diepstraat) de 
kasseienweg omlaag en u komt meteen rechts  
weer bij Bie Meijs.   
 

6. Met uw rug naar de ingang van Bie Meijs gaat u 
L. Meteen daarna aan de kruising gaat u L 
(Schoolstraat). Aan de 3-sprong gaat u R 
(Margrietstraat).  Aan de kruising gaat u L.  
Negeer zijwegen.  
 

(Meteen links (nr.28) passeert u een woning waar 
tegen de zijgevel  vleermuiskastjes  (2022) hangen).   
 

Aan het einde van de Ursulinenstraat gaat u bij 
infobord “Het  Ursulinen convent” RD over de 
kasseienweg.  Voor het Ursulinenklooster gaat u 
R met meteen links de aangebouwde kapel (1892) 
en rechts het grote H. Hartbeeld (1926). 
 

(In 1849 vestigden de zusters Ursulinen zich in 
Eijsden. Op de plek van het huidige hoofdgebouw 
werd in 1855 een meisjesschool gebouwd. Een jaar 
later werd hier een pensionaat aan toegevoegd. De 
school uit 1855 werd in 1889 vervangen door het 
huidige hoofdgebouw. Na de sluiting van het klooster 
in 1973 volgde in 1982-1984 de ombouw tot 
gemeentehuis en die functie hield het tot 2013).  
 

Bij de Lourdesgrot (1880) gaat u RD over het 
klinkerpad.   
 

(Als u meteen voor de Lourdesgrot R gaat en na het 
H. Hartbeeld L gaat, dan komt u meteen bij het 
kloosterkerkhof (1878) waar een kapel staat met 
piëta. Op het kerkhof staan o.a. 60 graven met een 
zwart ijzeren kruis waarin 108 zusters begraven 
liggen. In totaal werden op het kerkhof 118 personen 
begraven. De graven van 3 vrouwelijke Belgische 
vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
zijn verdwenen of geruimd. Meteen links aan de muur 
staan twee restanten van grafstenen van twee 
pensionaires (meisjes  die op het internaat zaten) en 
twee aalmoezeniers. Hier staan ook de kleine  
grafstenen van twee mères, zusters  die meestal van 
goede komaf waren). 
 

Voorbij nauwe doorgang gaat u aan de asfaltweg 
L (Kennedylaan).  Meteen daarna aan de 3-sprong 
RD.  Na 50 m gaat u L (Hub. Smeetsstraat) over 
de klinkerweg. Aan de 3-sprong voor gazon gaat 
u R en na 10 m gaat u bij huisnr. 15 R over het 
klinkerpad met even verder het seniorencomplex 

’t Kwetternest.  Aan de T-splitsing gaat u R en na 
10 m tegenover het seniorencomplex en het 
kunstwerk “Gevleugelte” gaat u L (J. P. 
Sweelickstraat).  Negeer zijwegen. Na 250 m gaat 
u aan de T-splitsing R.  Meteen daarna gaat u via  
nauwe doorgang L over het asfalt- fietspad 
gelegen  tussen weilanden/akker en met links 
zicht op de krijtrotsen aan het Albertkanaal bij de 
stuw van Ternaaien. Na ruim 300 m gaat u aan de 
voorrangsweg L over het twee richtingen fietspad 
langs de rij essen. Negeer meteen bij bijzonder 
wegkruis veldweg links. Na ruim 250 m steekt u 
via oversteekplaats de doorgaande weg over en 
loop dan RD  (Zoerbeemden) over het fietspad/ 
asfaltweg. U loopt nu 200 m over het 
bedrijventerrein Zoerbeemden.  
 

7 Aan de 4-sprong bij garage Dodemont (2022) 
gaat u L over de smalle asfaltweg. Na ruim 50 m 
gaat u  aan de kruising van veldwegen RD over 
de veldweg, dat bij meidoornhagen een smal pad 
wordt.    
 

(Voor u ziet u de H. Jozefkerk (1927) in Oost-
Maarland). 
 

Aan de T-splitsing voor meidoornhaag gaat u R 
over het smalle pad dat meteen naar links buigt.  
Aan het einde van het kerkpad gaat u aan de 
asfaltweg in Oost-Maarland L. Aan de 3-sprong 
bij leuk huisje met muurklok gaat u L 
(Dorpsstraat).  Aan de T-splitsing bij muurkruis 
gaat u R (Catharinastraat). Aan de 3-sprong gaat 
u L met rechts de parkeerplaats en het beeldje 
van de sjötter van Oêsj-Moarend. Steek de 
doorgaande weg over en ga dan meteen voorbij 
wegkruis R over het twee richtingen fietspad met 
rechts een dierenweide.  
 

(Even verder ziet u links kasteel Oost-Maarland  
waarvan de donjon/toren uit de 13e eeuw dateert of 
zelfs eerder. In de 16e eeuw werd het kasteel 
uitgebreid. In de  rechts staande carréboerderij/ 
dienstgebouwen  komt een hotel met 100 kamers. In 
2022 is begonnen met de restauratie en wordt het 
kasteel teruggebracht naar de staat waarin het in 
1848 verkeerde.) 
 

Na 100 m tegenover ijzeren hek gaat u L  het 
bospad omlaag.  Beneden aan de 3-sprong gaat u 
R. Aan de T-splitsing gaat u L  het grind- bospad 
omlaag. Negeer zijpaadjes en dan steekt u via 
houten brug een vijver over.  Negeer zijpaadjes 
en volg het pad dat 100 m verder bij grasland een 
ruime bocht naar links en rechts maakt. Negeer 
zijpaden.  
 

(Waar het pad naar rechts buigt, ziet u (afhankelijk 
van jaargetijde) de donjon, die uit een kelder met 
daarboven drie verdiepingen waarbij de totale hoogte 
minimaal 12 m moet zijn geweest).  
 

Voorbij afsluitboom gaat u R (Kasteellaan) door 
de mooie laan met de witte abeelbomen.   (150 m 
verder ziet u rechts plezierboten, die gelegen zijn in 
de jachthaven Portofino).  Aan de 3-sprong bij links 
staand infobord gaat u RD met links de 
parkeerplaats.   
 

(Muisje zit op  de “belstang”).  


