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Tijdens deze vlakke wandeling door het stukje grasland tussen de Maas en het Julianakanaal wandelt u 
door het gebied van de Kingbeek naar de rand van Grevenbicht en Papenhoven. Dan langs Schipperskerk 
terug. Het is een fijne route over goed begaanbare wegen en paden om lekker uit te waaien langs de Maas 
en in de velden.  U kunt deze route combineren met wandeling 198 tot een lengte van 18 km. Ondanks de 
lengte toch een gemakkelijke wandeling.  
 

Startadres: Café Terras In De Keet,  Illikhoven 14b  Roosteren – Illikhoven. Het café is momenteel gesloten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,68 km  1.55 uur  1 m  1 m 
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523. ILLIKHOVEN (Roosteren)  8,7 km – (18 km) 
 

1.  Met uw rug naar het café gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis RD.   
 

(Even verder passeert u links bij huisnr.  67 het 
voormalige zaalkerkje/hulpkerk Onze Lieve Vrouw 
van de Allerheiligste Rozenkrans. Aanleiding voor de 
bouw in 1947 was de aanleg in 1934 van het 
Julianakanaal. Als gevolg hiervan konden de 
inwoners van Illikhoven en Visserweert slechts met 
een grote omweg in Buchten komen, waar zij 
voordien naar de kerk gingen. Tevens was het kerkje 
bedoeld voor schippers. Door het teruglopende 
aantal kerkgangers in de twee buurtschappen is 
tijdens de laatste processie op 8 juli 2012 het kerkje 
aan de eredienst onttrokken).  
 

Voorbij huisnr. 11 gaat u R (Ruitersdijk) over de 
smaal asfaltweg, die links buigt.  Volg nu geruiem 
tijd deze smalle asfaltweg RD. Na 1 km, aan de 
ruime 3-sprong bij infobord over de Kingbeek en 
bij zitbank, gaat u RD (fr.19) veder over de 
asfaltweg. U loopt onder een tijdelijk werkbrug 
door en meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R 
het graspad omhoog richting wml paaltje 83.097 
Negeer klaphek links en loop RD over het 
graspad. 
  

(Rechts ziet u werkzaamheden aan het Grensmaas 
project t.w. het deelproject Koeweide dat na de 
ontgrinding een natuurbestemming krijgt. Voor u ziet 
u de St. Catharinakerk (1907) in Grevenbicht).  
 

Aan de kruising gaat u R (Grensmaas route) over 
het grindpad. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 
verharde T-splitsing gaat u L omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u R en u steekt de Kingbeek over. 
Vlak daarna gaat u voor het plaatsnaambord 
Grevenbicht–Papenhoven bij verbodsbord scherp 
R over de asfaltweg, die naar links buigt. Negeer 
meteen daarna zijweg rechts omhoog en volg de 
smalle asfaltweg RD met links loodsen van  
boerderij.    
 

2. Boven op de dijk gaat u L en u loopt even 
verder Grevenbicht binnen. 
 

(Grevenbicht en Papenhoven, twee aan elkaar 
gebouwde kernen, liggen ingeklemd tussen Maas en 
Julianakanaal).   
 

Aan de ruime 3-sprong gaat L de klinkerweg 
(even) steil omlaag langs huisnr. 38. Negeer twee 
zijwegen links.  
 

3. Aan de T-splitsing voor het sportcomplex van 
de voetbalvereniging S.V. Agro (fusie Obbicht en 
Grevenbicht) gaat u L (Staai). Aan de 4-sprong, bij 
de met Maaskeien gebouwde Mariakapel, loopt u 
RD (Staai).  
 

(De kapel werd omstreeks 1950 gebouwd door de 
buurtbewoners van Staai uit dankbaarheid, dat 
Papenhoven in de oorlog behouden was gebleven en  
om tevens een vast rustaltaar te hebben voor de 
jaarlijkse processie).  
 

Na bijna 100 m gaat u R (Door den Dreesj) over de 
smalle asfaltweg.  
 

4. Aan de ongelijke 4-sprong bij Kingbeek loopt u 
RD (Ruijtersweg).  
 

(Degene die de route combineert met wandeling 198, 
gaat hier R en a dan verder bij **** in punt 3 van 
wandeling 198).   
 

Waar de smalle asfaltweg bij het clubgebouw en 
schietpaal met kogelvanger van schutterij 
Eendracht 1874 naar rechts buigt, negeert u 
graspad links.  
 

(Nadat schutterij Eendracht in 2013 het Oud 
Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Stramproy had 
gewonnen, werd hier in de rechts gelegen weilanden 
het OLS 2014 gehouden. Het OLS, ook wel 'D'n 
Ouwe Limburger' genoemd is een jaarlijks festijn (1e 
zondag van juli) waarbij vrijwel alle schutterijen uit 
Nederlands en Belgisch Limburg samenkomen. Meer 
dan 160 schutterijen doen mee aan het OLS. Het is 
het grootste cultuurhistorische evenement van de 
beide Limburgen met tienduizenden bezoekers.  
In 1906 is het OLS voor de eerste keer 
georganiseerd. Het OLS heeft sinds 2008 de status 
van nationaal immaterieel cultureel erfgoed. 
Hoogtepunten zijn de optocht van de schutterijen en 
de schietwedstrijden. De winnaar van de 
schietwedstrijden mag het volgende OLS 
organiseren, hetgeen een grote eer maar ook een 
megaklus is).  
 

Negeer zijwegen links. Aan de kruising gaat u bij 
verbodsbord en bord met modelvliegtuigen L.   
 

5. Na 50 m gaat u R over de veldweg, die langs 
achtertuinen van woningen van de buurtschap 
Schipperskerk loopt. Aan de T-splitsing voor de 
hoge geluidswal gaat u L. 
 

(Als u hier rechts gaat, dan kunt u na 300 m links de 
trap omhoog lopen naar het uitkijkpunt werkhaven 
Trierveld, die bestaat uit de tijdelijk aangelegde 
haven en het voordepot voor de opslag en veredeling 

van het gedolven grind. De tijdelijk aangelegde 
haven, die in verbinding met het Julianakanaal staat, 
meet 550 bij 225 m is zo’n zes tot tien m diep.   
 

Vanuit die haven wordt de komende jaren (2017-
2024) 35 miljoen ton zand en grind vervoerd naar 
afnemers in het hele land. Dat zijn 35.000 tot 40.000 
scheepsladingen.  
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Dat betekent dat Consortium Grensmaas ongeveer 
de helft van het scheepvaartverkeer op het 
Julianakanaal voor z’n rekening neemt. De kerk die u 
rechts ziet is de St. Martinuskerk in Holtum).   
 

Aan de volgende T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg onder de tijdelijke werkbrug RD. Aan de 
ruime 3-sprong bij zitbank, loopt u RD en loop 
links richting het graspad dat parallel loopt naast 
de rechts gelegen asfaltweg met links van u de 
Klingbeek (U bent hier al geweest). Let op!  Net 
voor de laatste links staande boom gaat u R 
omhoog richting asfaltweg en ga dan L over de 
asfaltweg. Ca 20 m voor het oranje gekleurde 
bord “Nederland op zijn smalst” gaat u R het 
(grind)pad omlaag en volg nu het (grind)pad 
gelegen tussen afrasteringen en met rechts de 
geluidswal.  Aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Hier staat rechts een wit kleine kapel (Jaspers 
kapelke), waarin een groot kruis hangt. In 1840 kwam 
op deze plaats een ruiter om het leven, nadat zijn 
paard op hol was geslagen. De familie Jaspers 
besloot op deze plaats een memoriekruis te plaatsen. 
Rond 1850 werd het kruis weggespoeld door een 
overstroming van de Maas. Om dit in de toekomst te 
voorkomen werd het kapelletje gebouwd om het kruis 
te beschermen. De kapel werd jarenlang door de 
fam. Jaspers onderhouden en werden er bidtochten 

naar de kapel georganiseerd, bijvoorbeeld als een 
buurtbewoner ernstig ziek was).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD 
(Illikhoverstraat).  
 

(Meteen daarna passeert u links de schietpaal met 
kogelvanger van schutterij St. Gegorius Illikhoven – 
Visserweert).   
 

Een eind verder loopt u weer de bebouwde kom 
van Illikhoven binnen. Negeer alle zijwegen. U 
komt weer bij het terras De Keet, momenteel 
gesloten.  
 

(Als u bij de brasserie even RD loopt en dan L 
omhoog gaat, dan heeft u op de brug (De Brök), de 
eerste hoogwaterbrug in Limburg (okt 2016), mooi 
uitzicht over het rivierlandschap in wording (2016)). 
Zeker even doen. Bij hoog water in de Maas zal deze 
geul dienen als een soort opvangbekken. Het water 
van de geul stroomt nabij Maaseik weer in de Maas.  
Door de verlaging van de oevers aan weerszijden 
van de geul ontwikkelt zich een natuurlijk 
rivierlandschap. Zowel Visserweert als Illikhoven 
worden na afloop van de werkzaamheden omzoomd 
door nieuwe natuur. Door de aanleg van deze 
nevengeul wordt Visserweert regelmatig helemaal 
door Maaswater omringd).  

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.   
 


