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Deze gemakkelijke en vlakke wandeling gaat over Belgisch grondgebied.  U passeert de kerk van Leut en 
het prachtige natuurgebied Maesbemper Greend met Gallowayrunderen en Konikpaarden.  De terugweg 
gaat over een veldweg langs de Maas. Neem zelf drinken mee. U kunt de wandeling verlengen met 
wandeling 105 en naar Obbicht lopen.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Kasteelhof Vilain XIIII, Dreef 148, Leut-Maasmechelen.  
(Voor navigator: Elisabeth Gruytersdreef). 
 

U rijd naar de kerk van Leut. Ga links van de kerk de weg in die naar links buigt door de bomenlaan. Negeer de 
ingang rechts naar het kasteel en neem dan de volgende weg R (Elisabeth Gruytersdreef). De weg buigt naar  
rechts en volg de asfaltweg naar de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,96 km  2 uur  15 m  15 m 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 2 

 

 
 

257. LEUT (Maasmechelen) 9 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het terras 
op de binnenplaats en ga dan L via het grote 
ijzeren hek door de uitgang. Volg de kasseienweg 
en steek via de brug de droge gracht over. Aan de 
kruising bij bushuisje gaat u L (blauwe ruit) over 
de asfaltweg. Aan de volgende 4-sprong RD. 
Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD 
over het klinkerpad.  
 

(U passeert achtereenvolgens de voormalige pastorij 
(no. 101). het witte H. Hartbeeld, de historische 
begraafplaats en de Sint-Pieterskerk (1865)).  
 

Aan het einde van het pad gaat u bij de oude 
waterpomp L over de kleine parkeerplaats langs 
een eetcafé.   
 

(Het café is de voormalige hoofdonderwijzerwoning 
van de voormalige jongensschool, die achter de 
woning lag (nu kleuterschool).  
 

Meteen daarna gaat u L (Ganzepoelstraat).  Aan 
de 3-sprong gaat u R (Smispoelweg/geel). Aan de 
T-splitsing L (geel). Aan de 4-sprong bij groot 
grasveld gaat u R (geel). De asfaltweg wordt een 
veldweg. Aan de kruising RD.  
 

2. Aan de T-splitsing bij infobord Maesbemper 
Greend gaat u R over de smalle betonplatenweg 
(fietspad). Negeer zijweg rechts omlaag en loop 
RD (fietsroute 56). Aan de 4-sprong bij bunker en 
waterzuiveringsinstallatie gaat u verder RD (rode 
driehoek) over het fietspad. Na circa 150 m gaat u 
L de doodlopende betonplatenweg omlaag. 
Beneden wordt dit een veldweg. Aan de 3-sprong 
RD (gele zeshoek). Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L (geel). 
 

(Voor u ziet u de schoorstenen van het Chemelot-
complex (o.a. DSM en Sabic) in Geleen).  
 

Negeer veldweg rechts.   
 

3. Aan de 3-sprong bij bord natuurpunt 
“Maaswinkel” gaat u L (rood) langs de Maas.  
 

(Aan de overkant ziet u de Nederlandse buurtschap 
Maasband).  
 

U passeert een veerooster. 
 

(Links heeft u hier een mooi uitzicht over de 
Maesbemper Greend. Rechts bij een betonnen trap 
heeft u een mooi uitzicht over de Maas. Op de 
trappen kunt u even uitrusten).  
 

Aan de 3-sprong gaat u verder RD over het 
grindpad langs de Maas. Negeer bij km paaltje 
35,7 zijpad links. Voorbij km paaltje 36,3 passeert 
u weer een veerooster. Negeer tussen km 36,6 en 
36,7 twee bospaden links. Loop nu nog ca. 700 m 
RD (gele zeshoek) langs de Maas. .    
 

4. Aan de 3-sprong voorbij km 37,4 gaat u scherp 
L links omhoog.  
 

(Voor u ziet een appartementencomplex in Berg aan 
de Maas. Degene, die de wandeling verlengt met 
wandeling 105, gaat hier RD en volgt de veldweg tot 
het veerpont. Steek de Maas over en volg 105 tot u 
weer bij deze 3-sprong komt).  
 

Boven aan de betonplatenweg gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R de veldweg omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u RD (geel).  
 

(Een eindje verder ziet u voor u de schietbomen van 
de Koninklijke schutterij Sint Laurentius Meeswijk).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (geel/groen) over de 
asfaltweg. Let op! Ga 40 m vóór het 
plaatsnaambord Meeswijk L (geel/groen) het 
bospad in. Kort daarna aan de 3-sprong L 
(geel/groen). U passeert een eind verder rechts 
twee dikke beukenbomen en even verder loopt u 
onder een mooie beukenbomenhaag door. Aan 
het eind gaat u L over de asfaltweg. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R over de 
asfaltweg. Na 10 m  gaat u R de grindweg in 
richting kasteel. Een eind verder gaat u L en u 
komt bij het kasteel.  

 
Het kasteel is eind 15de eeuw gebouwd als een  waterburcht en gold als de verblijfplaats van de Heren van Leut. 
Nadat Leut in 1481 platgebrand was tijdens het conflict tussen de Luikse prins-bisschop Johan van Horne en het 
Duitse adellijk geslacht Huis van Marken werd het slot gebouwd.  

 
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.   
 


