399. ELSLOO 5,8 km
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Tijdens deze wandeling met hellingen wandelt u door de mooie oude dorpskern van Elsloo en door het
Hogebos naar de buurtschap Broekhoven. De terugweg wandelt u door het Lagebos naar de buurtschap
Terhagen. De meeste paden zijn onverhard. In Elsoo kunt u het Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo
bezoeken.
Startpunt: Café De Dikke Stein, Julianastraat 3, Elsloo. U kunt in de straat parkeren.
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399. ELSLOO 5,8 km
1. Tegenover de ingang van het café loopt u links
van de grote zwerfkei, die in 1934 bij het graven
van Juliankanaal is gevonden, over de
kasseienweg. Negeer meteen daarna zijweg links
en loop RD (Op de Berg) de kasseienweg omlaag
met links een gietijzeren Christusbeeld dat boven
aan de achterkant van de kerk hangt. Negeer trap
links omhoog. Waar de kasseienweg bij de
rijksmonumentale woning (huisnr. 1/1620) naar
links buigt, gaat u R/TD over het klinkerpad en
loop even verder het brede trappenpad met
leuning omlaag.
(Hier heeft u bij zitbank rechts mooi uitzicht over het
Maasdal. O.a. op het Julianakanaal, de Grensmaas,
het Belgische dorp Kotem en het 1310 m lange
autowegviaduct van de autoweg Aken-Antwerpen (E314/A-76)).
Loop het trappenpad omlaag. Beneden gaat u R
(wit/rood) de kasseienweg (kinderkupkes) omlaag.
Bij het grote kunstwerk “Wielermonument” buigt
de kasseienweg naar links en wordt een
asfaltweg.
(Links passeert u een infobord waar de bijna 2 km
lange Hemelbeek via een duiker onder het
Julianakanaal doorstroomt en meteen daarna in de
Maas uitmondt).
U passeert links kasteel Elsloo.
(Het kasteel is in de 17e eeuw gebouwd. Bij branden
in 1835 en in 1885 werd het kasteel vrijwel geheel
verwoest. De ronde toren rechts met speklagen is het
enige wat overgebleven is van het oorspronkelijke
kasteel).
Tegenover lange brede stenen trappenpad gaat u
L de hoofdingang van het kasteel in.
2. Meteen na de brug gaat u R en loopt u via
ijzeren doorgang het kasteelpark Elsloo binnen.
Volg nu het asfaltpad met rechts van u de
kasteelvijver, waar doorheen de Hemelbeek
stroomt. Negeer pad schuin links omhoog en blijf
RD (blauw/wit/geel) langs de vijver lopen. Aan de
3- sprong bij zitbank gaat u R (blauw/geel).
Negeer lang trappenpad links omhoog en loop
RD (blauw). Even verder gaat u door het klaphek
en dan loopt via het lange verzinkte stalen
vlonderpad/brug door een mooi natuurgebied. (U
steekt hier de Hemelbeek over). Aan de T-splitsing
bij draaihekje en infobord “Bunderbos” gaat u L
(groen/blauw) over het pad dat parallel loopt aan
de rechts gelegen asfaltweg en kanaaldijk.
3. Een eind verder buigt het pad naar links
(blauw/groen). Vóór houten bruggetje gaat u R
(blauw/groen) met links van u de Hemelbeek.
Negeer twee zijpaden rechts en blijf langs het
beekje
lopen.
Tegenover
het
smalle

spoorwegviaduct/duiker, dat onder de in 1865
aangelegde
spoorlijn
Sittard–Maastricht
doorloopt, gaat u R de 61 treden tellende stalen
trap omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L
(groen/wit/blauw). Vlak daarna aan de T-splitsing
gaat u R (blauw) en volg het pad via trappenpad
omlaag. Beneden buigt het pad naar links. Volg
nu het pad RD (blauw) langs de akkers en langs
de bosrand.
4. Na circa 500 m gaat u aan de T-splitsing in het
buurtschap Broekhoven L de asfaltweg omhoog.
Vlak daarna aan de 3- sprong bij ANWBwegwijzer en kunstwerk gaat u L (geel) omhoog
richting
Beek-Geleen.
Meteen
na
het
spoorwegviaduct gaat u L over het graspad. U
loopt nu parallel aan de spoorlijn MaastrichtSittard. Na circa 400 m buigt het pad het bos in.
Negeer zijpad rechts. Steek tegenover het
spoorwegviaduct R via houten bruggetje het
beekje “Poortlossing” over, dat hier in de bijna 2
km lange Hemelbeek stroomt. Het pad buigt
meteen bij zitbank naar links. Vlak daarna gaat u
aan de 3-sprong RD en loop even verder het
trappenpad omhoog. Boven buigt het pad voor
weiland naar rechts. Het pad wordt een veldweg.
Negeer pad rechts.
5. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L over de
asfaltweg. Volg nu geruime tijd deze rustige licht
dalende weg.
(Schuin rechts voor u ziet u het circa 800 ha. grote
Chemelot terrein waarop circa 150 bedrijven zijn
gevestigd o.a. DSM, SABIC en de Chemelot Campus
(Brightlands). Op de campus zijn tientallen bedrijven
en instellingen gevestigd zijn, waar studenten,
onderzoekers en ondernemers samenwerken aan het
ontwikkelen van nieuwe producten).
Na 750 m gaat u aan de 3-sprong gaat u L en u
steekt de spoorbrug over. Steek in de buurtschap
Terhagen bij infobordje de asfaltweg over en loop
rechts van het straatnaambordje “Terhagen” en
links naast de woning met huisnr. 4 het pad
(wit/rood) omlaag. Beneden gaat u bij afsluitboom
door het klaphek. Negeer meteen daarna bospad
rechts. Neem nu na 40 m het eerste pad R met
rechts van u de bosrand en links van u een
meidoornhaag/weiland. Aan de 3-sprong gaat u
R en u loopt het bos in. (Dit is 10 m voordat de
meidoornhaag naar links buigt). Aan de T-splitsing
gaat u L (wit) over het licht dalende pad.
(U loopt hier door het landgoed/kasteelpark Elsloo).
Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R (wit) het
holle pad omlaag en even verder loopt u onder de
stenen brug door.
Negeer trappenpad links
omhoog en loop even verder het trappenpad
omhoog.

Boven gaat u in L over de kasseienweg. Aan de
T-splitsing bij kapel “aan de Kaak” en waterpomp
gaat u L over de kasseienweg door het
beschermd dorpsgezicht van het oude gedeelte
van Elsloo.
(Op de locatie van de kapel heeft tot de komst van
de Fransen in 1795 een schandpaal gestaan.
Elsloo was tot die tijd een zelfstandig ministaatje, een
vrije Rijksheerlijkheid. Dat betekende o. a. dat de
kasteelheer
alle straffen kon opleggen tot de
doodstraf toe. Een van de straffen die gegeven kon
worden was het vastbinden aan de kaak/schandpaal.
Aan de kaak stellen dus. Zo werden aan deze
schandpaal dieven vastgebonden met de gestolen
waar om hun nek).
Aan de Y-splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat
u R het brede trappenpad omhoog.
(Als u hier bij het prachtige Schippershuis (16e/17e
eeuw) met blinden/klaphekjes voor de ramen RD

blz 3 van 3
loopt, dan komt u meteen bij het Streekmuseum
Elsloo (huisnr. 6), een bezoekje waard).
Voor de ingang van de H. Augustinuskerk (1849)
gaat u R.
(Via de linker deur van de kerk komt u in de
Mariakapel, vanwaar u het interieur van de kerk kan
bezichtigen.
Bij de bouw van de kerk lag de kerk midden in het
dorp. Door de aanleg van het Julianakanaal staat ze
nu aan de rand van het dorp.
Rechts ziet u op het oude kerkhof de in 1849
gebouwde Neo-Romaanse mergelstenen grafkapel
van de familie De Geloes. Deze was van 1818-1885
eigenaar van kasteel Elsloo).
Aan de T-splitsing gaat u R en u komt weer bij het
café, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten en
drinken.
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