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Tijdens dit vlakke “Ommetje Oost-Maarland” wandelt u door de prachtige natuur van de Eijsdener 
Beemden.  U loopt tussen mooie Maasplassen door en langs de Maas naar de rand van Eijsden. De 
terugweg gaat tussen weilanden door naar de kerk van Oost-Maarland en dan door het dorp terug.   In de 
Eijsdener Beemden komt u mogelijk Konikpaarden en Galloway runderen tegen. In de beemden mag u met 
de hond aangelijnd wandelen, niet los!  
 

Startadres: Café – Restaurant La Marmite, Catharinastraat 23, Oost-Maarland - Eijsden 
(U kunt parkeren op de grote parkeerplaats, die circa 150 m verder dan het restaurant ligt. (Adres: Catharinastraat 
12)). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,84 km  1.30 uur  7 m  7 m 
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452. Oost-Maarland (Eijsden) 6,8 km 
 
Vanaf de parkeerplaats gaat u met uw rug naar de 
voorrangsweg L over het trottoir. Steek bij de 
rijksmonumentale Sint Agathahoeve (no.16) uit 
1887 de voorrangsweg over en ga R over het 
trottoir/fietspad. Na 150 m komt u bij restaurant 
La Marmite.  
 

1. Met uw rug naar het restaurant en friture gaat u 
L over het trottoir. Na ruim 100 m gaat u L langs 
twee zitbanken. Steek het twee richtingen 
fietspad over en ga 5 m verder L over het pad met 
links het fietspad. (Dit is circa 30 m voor ingang 
camping De Oosterdriessen). Vlak daarna, waar het 
fietspad naar links buigt, gaat u RD over het  
bospad. Na ruim 50 m gaat u L over het gras- 
bospad. (U loopt nu dus parallel aan het links 
gelegen fietspad en woningen). Negeer zijpaadjes. 
Aan de 3-sprong gaat u R. Negeer meteen daarna 
zijpad rechts en loop RD met rechts op afstand 
een waterplas en brug.  Negeer zijpaden, Aan de 
T-splitsing gaat u L.  
 

(Links ziet u kasteel Oost. Het kasteel dateert 
vermoedelijk uit de 12e of 13e eeuw).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R door de mooie laan 
met de witte abeelbomen. Waar de asfaltweg 
voorbij de plezierjachthaven Portofino en bij links 
staand infobord naar links buigt, gaat u RD over 
de doodlopende weg met links de parkeerplaats. 
Aan het einde van de parkeerplaats bij breed 
houten hek gaat u door het draaihekje/klaphek en 
ga dan meteen bij infobord R het (grind)pad, dat 
een breed pad wordt,  omlaag met rechts 
afrastering/bosrand.   
  

(U bent nu in het natuurgebied De Eijsder Beemden. 
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.  
 

2. 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.   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).  
 
Let op! Na 1 km, circa 30 m vóór het clubhuis van 
WV Eijsden (lang schuin dak) en voor draaihekje 
gaat u schuin L over het brede graspad richting 
groot infobord.   
 

3. Steek de inrit naar het clubhuis van WV Eijsden 
over en ga RD over het pad met links van u een 
haag/afrastering en de asfaltweg. (Dus  niet via het 
draaihekje). Na 200 m gaat u boven op de dijk L 
door het klaphek en loop RD (J.S. 
Bachstraat/groen) langs de rand van Eijsden.  
 

(U kunt ook links over de brede grasstrook lopen. U 
passeert meteen een speelveldje).  
 

Negeer zijwegen. Let op! Na 400 gaat u tegenover 
huisnr. 38 en bij nauwe doorgang L over het 
fietspad gelegen tussen weilanden/akkers en met 
links zicht op de krijtrotsen aan het Albertkanaal 
bij de stuw van Ternaaien.  
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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.  
 

4. 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. 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 RD en u komt meteen links bij de parkeerplaats.  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u links het beeldje van de 
sjötter van Oêsj-Moarend). 
 

U kunt even RD lopen naar het restaurant (ook 
frituur) waar u nog iets kunt eten of drinken.  

 
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.   


