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Op slechts een kwartiertje rijden van de Nederlandse grens bij Stein ligt in Wiemesmeer, behorende bij 
gemeente Zutendaal, Bistrobar Jachthoorn.  Tijdens deze bosrijke en gemakkelijke wandeling wandelt u 
eerst naar een bijzonder parkje met o. a. de prachtige Lourdesgrot Wiemesmeer, Kruiswegstatie en 
kapellen. Via bospaden en bosranden loopt u naar de Duikvijver de Kyn en komt u bij een mooi uitkijkpunt 
met picknickbanken.  U wandelt vervolgens langs een visvijver dan bereikt u een uitkijkpunt met mooi zicht 
op de Surfplas Papendaalheide.  De terugweg wandelt u over o.a. leuke bospaadjes door prachtige loof- en 
naaldbossen.  Aan het eind is een leuk terras.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,91 km  2.20 uur  31 m  47 m 
 

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/
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Startadres: Bistrobar Jachthoorn, Noordlaan 1, Wiemesmeer – Zutendaal. Tel: 0032-89502133. Geopend: 
Dagelijks vanaf 10.00 uur, woensdag gesloten.  Parkeer tegenover de taverne achter het grasveld nabij de 
grote kerk, Postesstraat 1, Wiemesmeer.   
 

U kunt ook starten aan Keerstraat 16 Terboekt/Genk. Aan het einde van de doodlopende weg gaat u RD 
over de grind- bosweg. Vlak daarna gaat u bij gasleidingpaal N33 R over de  brede grasstrook met rechts 
de bosrand. Ga dan verder bij **** in punt 2. Na 7,5 km kunt u dan pauzeren bij de leuke bistro Jachthoorn  
 

 
 

 1623. WIEMESMEER (Zutendaal) 9,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R 
(Grotstraat) langs huisnr. 2. Negeer zijwegen en 
blijf de geruime tijd de Grotstraat, die enkele 
flauwe bochten maakt, RD volgen langs de veelal 
mooie optrekjes. Na 750 m gaat u aan de 3-
sprong voorbij (oude) langgevelboerderij (nr. 61) 
L (Veugenstraat).  Meteen daarna gaat u R en u 
loopt het Mariapark binnen en ziet u links de 
mooie Lourdesgrot Wiemesmeer.  
 

(Voor meer info over het ontstaan van het Mariapark, 
zie laatste alinea).  
 

Loop RD langs de bidruimte, waar zitbanken 
staan die gebruikt worden als er een H. Mis bij de 
Lourdesgrot wordt gehouden. Meteen voorbij dit 
gebouw gaat u R over het grindpad langs het 
grote H. Hartbeeld. Aan de T-splitsing gaat u L. 
Loop RD tussen de Kruiswegstaties 1 en 2 door 
en voor kapel gaat u L.   
 

(In drie kapellen, die u nu passeert, staan een reeks 
beelden die uit verschillende materialen zijn 
vervaardigd en die de Geheimen van de Rozenkrans 
voorstellen. Ze zijn in 2004-2005 gemaakt door Toon 
Vanmechelen, een kunstenaar uit Sint Truiden). 
 

Aan de 3-sprong bij het St. Hubertusbeeld en 
kapel gaat u RD. Bij de volgende kapel gaat u L 
langs de zitbanken en met rechts boven de 
Calvariegroep. Meteen daarna aan de 4-sprong, 
met rechts een dalend pad,  gaat u L  en meteen 
daarna gaat u R met rechts de Kruisstaties 12 en 
13. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L en 
u passeert links de Lourdegrot en rechts de 
kaarsenhal. Via uitgang verlaat u het park en gaat 
u L over de asfaltweg. Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat u L (Beverstseweg).    
 

2. Na bijna 100 m, voorbij wegversmalling en bord 
“Einde bebouwde kom”, gaat u R (blauwe 
ruit/gele zeshoek/wit/rood) over het pad langs een 
boomzitbank en links de bosrand. Na bijna 50 m 
buigt het pad links (blauw/geel/wit-rood) het bos 
in. Steek na 250 m de zandweg over en loop RD 
(blauw/geel/wit-rood). Meteen daarna   gaat u aan 

de 4-sprong RD onder de hoogspanningskabels 
door. Na bijna 200 m gaat u in het bos aan de 
volgende 4-sprong RD (blauw/geel/wit-rood).   
Steek de smalle asfaltweg over en loop bij 
afsluitboom RD. Na bijna 400 m gaat u bij 
gasleidingpaal N33 L over de  brede grasstrook 
met rechts de bosrand. **** 300 m verder bij 
gasleidingpaal N32  steekt u de asfaltweg over, 
loop RD over het grasveld en ga meteen daarna L 
met rechts de bosrand en links de asfaltweg. Volg 
de bosrand, die naar rechts buigt. Meteen voorbij 
hoogspanningskabels gaat u R over de grindweg.  
Negeer zijpaden.    
 

3. Steek na ruim 300 m de doorgaande weg over 
en loop RD  (geel)  over de grindweg. Negeer na 
100 m graspad schuin rechts.  Let op! Bijna 100 
m verder gaat u L (gele zeshoek) het bospad 
(even) omlaag.  Negeer zijpaden.  Na bijna 150 m 
gaat u aan de  asfaltweg L. Meteen daarna gaat u 
R door het draaihekje en ga dan meteen L 
(rood/geel/blauw/groen) over het grindpad met 
links afrastering/verhoogde berm.  (Rechts ziet u 
de watertoren in Zutendaal (1983/capaciteit 2000 m³) 
100 m verder aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u RD (rood/geel/blauw/groen) over de kiezelweg.   
Negeer zijpaadjes en volg geruime tijd het pad RD 
met even verder rechts de Duikvijver de Kyn. Na 
bijna 700 m gaat u R (rood/geel/blauw/groen) het 
bospad omhoog. Boven voorbij 2 picknickbanken 
gaat u L (rood/geel/blauw/groen) over het bospad.  
 

(Hier boven heeft u mooi uitzicht op de duikvijver (r) 
met het diepste punt op 13 m en de visvijver (l)), 
beiden ontstaan door de winning van wit zand). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R (rood/geel/blauw/ 
groen) omlaag.    
 

4. Beneden aan de ruime 3-sprong voor de 
visvijver gaat u bij picknickbank R  over het brede 
grindpad. Na 100 m passeert u rechts een 
schuilhut met korfschansmuren.  30 m verder  
aan de 3-sprong, waar een boomzitbank 
(genietplekje) links aan de visvijver staat, gaat u L 
met links de visvijver.  

https://www.bistrobarjachthoorn.be/
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300 m verder bij grasveld buigt het pad rechts 
omhoog en verlaat u de vijver. Vlak daarna aan de  
omgekeerde Y-splitsing bij infobord gaat u RD 
over de grindweg en u passeert rechts een BMX-
Pumptrackbaan/fietscrossbaan. Bij draaihekje/ 
afsluitboom/infobord “Lieteberg” steekt u de 
asfaltweg over en ga dan meteen voor de 
parkeerplaats L (rode driehoek) via nauwe 
doorgang over het grindpad.  Na 150 m loopt het 
pad omhoog en loopt u boven RD (rood).  
 

(Als u boven meteen scherp R gaat, dan komt u bij 
een “dubbeldek” zitbank waar u  mooi uitzicht heeft 
op  de Surfplas Papendaalheide).    
 

Bij houten doorgang en  huisnr. 34 loopt u RD 
over de asfaltweg met rechts het Petanqueplein 
Papendalheide. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat 
u R (rood) over het bospad.      
 

5. Na 300 m steekt u de doorgaande weg over en 
loop RD (rood) over de asfaltweg, die meteen een 
bospad wordt. Na ruim 150 m aan de 4-sprong, bij 
groot grasveld,  gaat u RD. Let op! Na 30 m gaat u 
L over het bospaadje met links aan de bosrand 
het grote grasveld. Na bijna 100 m gaat u aan de 
T-splitsing L en meteen daarna, 20 m voor het 
grote grasveld, gaat u R over het bospaadje.  Aan 
de 4-sprong gaat u RD over het pad met rechts 
een grasveld en links de bosrand.  Aan de T-
splitsing/Y-splitsing gaat u R en meteen daarna 
gaat u L over het bospad. Aan de T-splitsing gaat 
u L.  Na 150 gaat u aan de volgende T-splitsing R 
over de bosweg. Steek bij twee rode 
hogedrukleidingpalen  de smalle asfaltweg over 
en loop RD tussen de betonblokken door over het 
bospad.  Negeer zijpaden.     
 

6. Na 300 m steekt u de doorgaande weg over en 
loopt u RD (Soldatenweg) over de asfaltweg langs 
de twee aardige optrekjes. Negeer na 100 m bij 
bord “Zone 50” zijpad rechts.  30 m  verder gaat u 
L over het brede bospad.  Negeer zijpaden.  Aan 
de ongelijke 4-sprong, voorbij “boshuisje” en bij 
gasleidingpaal N29 gaat u R.  Meteen daarna gaat 
u aan de 4-sprong schuin L het bospad omhoog. 
Aan de volgende 4-sprong gaat u RD  (Op ‘t 
Heike) de asfaltweg omhoog.  Negeer graspad 
rechts en u passeert links (nr. 17)  een leuk 

“Spaans” huis. Aan de kruising gaat u RD 
(Postesstraat) omhoog. Na 100 m  gaat u, 
tegenover houten hek van paardenweiland, L 
over het bospad.  Negeer zijpaden. Bij huisnr. 41 
gaat u RD over de asfaltweg. Na bijna 50 m gaat u 
meteen voorbij betonnen elektriciteitspaal R over 
het smalle bospaadje.  Aan de T-splitsing gaat u L 
over de  bosweg.  Na 100 aan de 3-sprong bij 
hoge afrastering (blaffende honden) gaat u RD.   
Bijna 50 m verder gaat u R over het bospaadje.  
Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg en 
meteen daarna gaat u R over het smalle bospad.  
(Hier aan de asfaltweg ziet u links het sportcomplex 
van K.F.C. de Zwaluw Wiemesmeer).  
 

7. Let op! Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L over 
het bospad waarop enkele dunne 
boomstammen/takken liggen.  (Bijna aan het eind 
van het pad lagen okt 2022 enkele grote takken). Na 
150 m loopt u RD over het graspad met links een 
voetbalveld van K.F.C. de Zwaluw Wiemesmeer. 
Precies aan het eind, op de hoek van de 
afrastering van het voetbalveld, gaat u R over het 
paadje en volg RD het graspaadje door een stuk 
“grasland”.  Aan de T-splitsing gaat u L over de 
bosweg. Negeer zijpaden en bij huisnr. 45 loopt u 
Wiemesmeer binnen. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u RD (Sint-Jozefstraat). Aan de 3-
sprong bij linde en huisnr. 30 m gaat u RD. Let 
op! 30 m verder  gaat u bij verbodsbord en witte 
betonnen paaltjes L over het grindpad. Aan de 4-
sprong bij speeltuin gaat u RD (Kanunnik 
Coenstraat) over de asfaltweg.  Aan de T-splitsing 
gaat u R.  Na 100 m, meteen voorbij bij huisnr. 2 
en bij kunstwerk, gaat u L over het asfaltpad.  
 

(Hier ziet u voor u de met mergelstenen gebouwde 
Sint-Jozefskerk (1935-1941). De kerk is een replica 
van de voormalige gotische cisterciënzerabdij van 
Hocht (1180), die bij Lanaken/Smeermaas stond. Bij 
de kerk staan twee oorlogsmonumenten).    
 

Steek de doorgaande weg over en u komt bij de 
leuke taverne Jachthoorn, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt drinken of eten o. a een heerlijk 
broodje smos/gezond.  

 

Info Mariapark 
 

(In mei 1907 liet Mathijs Thijssens, een van de bewoners van de nabij gelegen grote hoeve Hoeverveld, die tevens 
herberg en afspanning voor de postwagens naar Maastricht was, aan de weg van Wiemesmeer naar Terboekt, 
waar nu de Lourdesgrot staat, een Onze Lieve Vrouwebeeld plaatsen. Iets verderop liet hij een Kruisbeeld 
plaatsen, dit alles uit dankbaarheid voor de genezing van een steenpuistenziekte/”zevenoog” aan zijn been. Een 
van zijn twee dochters wilde later een Lourdesgrot op de plaats van het beeld bouwen. Mathijs stemde toe maar 
dat moest wel  een grote grot worden, naar het model van die Lourdesgrot van Edegem, dat nabij Antwerpen is 
gelegen.   
 

De grot kwam gereed in 1925. Toen echter op 28 okt. 1976 het plafond van de Sint- Jozefkerk in Wiemesmeer  
instortte moesten de Missen elders worden opgedragen. Op zaterdagavond in de zomer werd een Mis opgedragen 
bij de grot. Deze trok sindsdien meer bedevaartgangers en de bij de grot gebouwde bidruimte werd in 1993 
vergroot Sindsdien werd de omgeving van de grot steeds verder uitgebreid en verfraaid. o. a  met 3 kapellen, 
overdekte ruimten en  er werden o. a. bomen en struiken geplant en een vijverpartij en fontein aangelegd.  In 2009 
volgde de oprichting van een Calvariegroep. Door dit alles was uiteindelijk een uitgebreid Mariapark ontstaan.  
 

Aardigheidje: wanneer een uitbreiding gered en ingezegend werd ging dit gepaard met een receptie met bruin bier 
en boterhammen met heitskaas).   


