234. EIJSDEN 14,5 km
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Deze wandeling gaat van Eijsden naar het Savelsbos. U passeert de mooie Eijsdener Beemden, het
Savelsbos, natuurgebied De Zeven Heuvelen en kasteel Eijsden. De wandeling is vlak. In het bos is 1
helling. In Oost-Maarland passeert u het mooie terras De Moosjtum. Na 7 km kunt u pauzeren bij eetcafé
De Bosrand.
Startpunt: Café ’t Kelderke, Vroenhof 8 Eijsden. Voor het café is een grote parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,54 km

3.25 uur

77 m

130 m

blz 2 van 3

234. EIJSDEN 14,5 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Meteen
daarna gaat u L (Spriemenstraat). Aan de kruising
gaat u RD en via een stegelke (draaihekje) loopt u
richting Maas.
(U komt in het natuurgebied De Eijsder Beemden.
Mogelijk komt u Konikpaarden en/ of Galloway
runderen tegen).
Voor de Maas gaat u R over het graspad richting
waterkwaliteitsmeetstation Eijsden (boot). Steek
het klinkerpad schuin rechts (blauw) over en volg
het brede graspad geruime tijd RD (blauw) met
links van u de plezierjachthaven. Aan de kruising
met rechts een verhard pad RD. Aan de kruising
van graspaden gaat u L (blauw) verder langs de
plezierjachthaven. Bij de loopbrug en het
clubhuis van WV Eijsden loopt u via twee
draaihekjes RD (blauw). Negeer zijpaden rechts
en blijf het brede graspad langs de Maas geruime
tijd RD (blauw) volgen.
(Bij het begin van de grote waterplas heeft u links
mooi uitzicht op de mergelwand aan het Albertkanaal
bij de sluis van Ternaaien, de grootste
binnenvaartsluis van Europa)).
2. Aan de 3-sprong met grenspaal nr. 48 aan het
einde van de grote waterplas gaat u R.
(Tot 2016 hoorde een deel van de Eijsder Beemden
bij België. Vanaf 2016 is het hele gebied Nederlands
grondgebied. Vandaar ook het jaartal 2016 op de
grenspaal).
Via klaphek komt u bij de grote parkeerplaats.
Steek deze RD (blauw) over. Aan de asfaltweg
gaat u RD de mooie laan met de witte
abeelbomen. Negeer zijpaden.
(Een eind verder passeert u links kasteel Oost. Het
kasteel was in oorsprong een omgrachte woontoren.
Deze woontoren (1548) vormt de kern van het
tegenwoordige herenhuis en bestond uit een kelder
met daarboven drie verdiepingen waarbij de totale
hoogte minimaal twaalf meter moet zijn geweest. Het
oudste muurwerk dat momenteel nog in een der
zijgevels aanwezig is, is opgebouwd uit breuksteen
en dateert vermoedelijk uit de 12e of 13e eeuw).
Steek in Oost-Maarland de voorrangsweg over en
loop RD (Catharinastraat).
(Als u hier aan de voorrangsweg L over het fietspad
gaat, dan komt u na 100 m bij uitspanning Landgoed
De Moosjtum waar u binnen of op het terras kunt
pauzeren).

Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong gaat
u L (Dorpsstraat). Aan de T-splitsing gaat u R (St.
Jozefstraat). Tegenover huisnr. 13 gaat u R
(Kerkpad)
tussen huisnr. 8 en 10 over het
voetpad. Aan de 3-sprong gaat u L (groen).
3. Aan de kruising van veldwegen loopt u RD
(groen).
U
loopt
nu
even
over
het
bedrijventerrein Zoerbeemden. Aan de 4-sprong
gaat u RD (Schietkelderweg). Aan de T-splitsing
gaat u R. Aan de volgende T-splitsing gaat u L en
steek de spoorlijn Maastricht-Luik over. Neem bij
wegkruis de eerste weg R. Aan de T-splitsing
gaat u L (Spoorstraat). Na 100 m gaat u R. Voorbij
het voetbalveld van de voormalige vereniging
Oranje Boys (Oost-Maarland) wordt de asfaltweg
een veldweg. Aan de voorrangsweg gaat u L over
het fietspad. Neem de eerste weg R en loop onder
het autowegviaduct (A-2) door. Negeer zijweg
scherp rechts omhoog. Let op! Neem tegenover
de oprit naar de autoweg en bij het milieupark de
smalle asfaltweg R naast de ANWB-wegwijzer. De
asfaltweg buigt naar links en wordt een veldweg.
4. Steek bij wegkruis de smalle asfaltweg over en
loop RD (geel) over de veldweg. (Even verder
passeert u een grote dassenburcht). Aan de Ysplitsing gaat u R en volg de mooie holle weg
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L (geel)
verder omhoog. Boven aan de omgekeerde Ysplitsing gaat u scherp R (rood/rood-wit). Volg
geruime tijd het pad boven door het bos RD.
Negeer pad scherp rechts omlaag. Bij zitbank,
een prima pauzeplek na 7 km, loopt u RD (rood)
het trappenpad omlaag. Beneden aan de Tsplitsing bij zitbank gaat u L (rood). Aan de 3sprong bij afsluitboom gaat u R.
(Als u wilt pauzeren kunt u naar het terras van
eetcafé De Bosrand lopen. Volg dan het pad RD
(zwart/rood) tot aan de asfaltweg. Steek deze en
bruggetje over en ga L over het pad parallel aan
doorgaande weg. Negeer bij wegkruis zijweg rechts
en u komt bij De Bosrand. Totaal 350 m. Van 01/11 –
01/04 geopend van vrijdag t/m dinsdag).
5. Via klaphek komt u aan de asfaltweg. Steek
deze over en ga R. (Let hier zeer goed op het
verkeer!! ) Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L over
de veldweg Neem nu de eerste veldweg R
(blauw/geel-rood).
(Voor u ziet weer de krijtrotswand bij de sluis van
Ternaaien (België) aan het Albertkanaal).
Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.

Vlak daarna gaat u L (blauw/zwart) over de
veldweg en u passeert een zitbank. Aan de
volgende 3-sprong gaat u R. Negeer meteen
daarna
veldweg
rechts
en
loop
RD
(blauw/zwart/geel-rood). Aan de 4-sprong van
veldwegen loopt u RD omhoog. Negeer zijpaden
links. Bijna boven passeert u een zitbank.
6. Let op! Bijna boven bij wegwijzer en dikke rode
beuk gaat u R ((Krijtlandpad/zwart/geel-rood) het
pad omhoog. Volg boven het pad RD parallel aan
de links staande afrastering/rij bomen.
(Voor u heeft u mooi uitzicht op Eijsden en op de
krijtrotsen aan het Albertkanaal bij de sluis van
Ternaaien. Rechts ziet u de Sint-Pietersberg en
rechts in de verte ziet u Maastricht met daarachter in
de verte twee steenbergen van voormalige
steenkolenmijnen
in
het
Belgische
Waterschei/Winterslag (Genk). Bij helder weer ziet u
hier maar liefst 10 kerktorens).
Negeer bij
bord “Mescher Plukbos” zijpad
scherp rechts omlaag). Meteen daarna aan de 3sprong bij zitbank en infobord gaat u RD
(rood/geel-rood) de holle veldweg omlaag, waarin
links een grote dassenburcht ligt. Beneden aan
de smalle asfaltweg gaat u R (geel-rood) omlaag.
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (groen/Uit
de Patiel). Let op! Na bijna 100 m gaat u L het
smalle bospad omlaag. Beneden gaat u R over
en u steekt de snelweg Maastricht-Luik over.
7. Aan de 4-sprong bij ANWB-wegwijzer en
infobord “Mariadorp 1913-2013” in Mariadorp
gaat u L.
(Hier staan de witte woningen van de wijk Mariadorp,
lokaal bekend onder de naam “de Klonie . De wijk is
in 1913 door de Fernand Pisart, directeur van de
zinkwitfabriek, gesticht als arbeiderswijk. In 1913
werden 24 woningen gebouwd en in 1916 nog eens
63 woningen. Omdat de wijk niet direct tegen Eijsden
aanlag was het feitelijk een apart dorp met o.a. een
eigen en nog steeds bestaande voetbalclub namelijk
S.V.M.E.).
Negeer meteen bij de witte Maria Ten Hemel
Opneming (1960) kerk zijweg rechts en loop RD
(Pisartlaan) door de bomenlaan
(Loop over het links van het fietspad gelegen
graspad.
De 141 linden, Zilverlindes langs de
doorgaande weg en Zwartelinden tussen het fietspad
en groenstrook, vervangen de in 2018 prachtige
gekapte zieke kastanjebomen).

Na 250 m gaat u L richting het crematorium
Walpot. Na
40 m gaat u R (wit) over het
(gras)’pad. (Links ziet de glazenkoffietafelruimte “La
Mémoire” van het crematorium). Steek bij de KPN
telecommunicatiemast de asfaltweg over en loop
bij zitbank en afsluitboom RD over het smalle
bospad. Boven aan de T-splitsing gaat u R.
Voorbij afsluitboom gaat u aan de smalle
asfaltweg bij de voormalige Zinkwitfabriek L.
Even verder buigt de weg naar rechts.
(Op het adres Voerstraat 4 passeert u de mooie
carréboerderij Kerenshof (1695)).
Even verder loopt onder de spoorlijn MaastrichtLuik door.
(Als u meteen na deze brug L het paadje omhoog
loopt komt u bij een mooi plekje aan de hier
gekanaliseerde Voer. Bijzonder is dat de weg veel
lager ligt).
8. Aan de T-splitsing in de buurtschap HoogCaestert gaat u R. Mten daarna aan de 3-sprong
gaat u L (rood/5). Aan de 5-sprong bij zitbanken,
wegkruis en Mariakapel neemt u de tweede weg L
(rood/wit/5).
(Deze 5-sprong is in Eijsden bekend onder de naam
“de Witte Pöälkes”).
Loop nu verder door de prachtige brede rode
beukenlaan. Bij de ingang van het prachtige
kasteel Eijsden gaat u R over de asfaltweg.
(U kunt hier via het poortgebouw met voorhof (1649)
het kasteelterrein oplopen en een rondje door het
kasteelpark maken of gewoon om het kasteel
heenlopen. Het huidige kasteel is gebouwd in 1636,
verbouwd in 1767 en gerestaureerd van 1881-1886.
Het bestaat uit twee haaks op elkaar staande
vleugels. De twee torens zijn voorzien van een
helmdak met knobbelspits/uienspits. Het kasteel is
geheel omgracht waardoor het als een waterkasteel
kan worden betracht)) .
Aan de
kruising in Eijsden gaat u L de
kasseienweg mlaag door de prachtige Diepstraat
met de vele rijksmonumentale gebouwen. Neem
dan de eerste kasseienweg R (Spauwenstraat).
Negeer drie zijstegen links. Aan de 4-sprong gaat
u R (Sint Christinastraat). Bij St. Christinakerk
(1508) buigt de weg naar links en u komt weer bij
het Vroenhof.

Op dit plein staat een kunstwerk van Vera de Haas, een groep die de Cramignon danst. Hier staat ook de
rijksmonumentale St. Christinakerk, waarvan de sobere mergelstenen toren uit de 14e eeuw stamt. De
middeleeuwse kerk werd in 1851 vervangen door de huidige kerk.
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.

