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Tijdens deze zeer afwisselende wandeling met enkele boshellingen, wandelt u eerst door het historische 
dorp Oud-Elsloo. Dan een stuk richting Stein en langs het Julianakanaal naar kasteel Elsloo. Dan door het 
Hogebos naar Broekhoven en langs het kanaal naar Geulle.  De terugweg gaat door het bos omhoog naar 
Snijdersberg en door de buurtschap Hussenberg. Ook passeert u in Geulle Lunchroom La Estrella, de 
Pannenkoekenplaets en Restaurant ’t Hepke (zondag open). In Elsloo kunt u ook het Streekmuseum 
Schippersbeurs bezoeken.  U kunt de wandeling inkorten tot 10 km.  

 
 

Startadres: Junn’s Coffee, Dorine Verschureplein 1, Elsloo.  Tel: 046-4233797.  Geopend: dinsdag t/m 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur, maandag gesloten.  U kunt gratis parkeren 
op de grote parkeerplaats aan het Dorine Verschurenplein. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,13 km  3.20 uur  69 m  122 m 
 

 
 

554. ELSLOO 14,1 km – 10,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u L en ga dan meteen R met rechts de 
parkeerplaats. Meteen daarna aan de doorgaande 
weg gaat u L (Stationsstraat).  Negeer vlak daarna 
zijweg links (Spoorstraat).  200 m verder gaat u L 
(Pastoor Tissenstraat). Aan de kruising gaat u R 
(Pastoor Daemenstraat). Aan de volgende 
kruising gaat u L (Mgr. Kerckhofsstraat.  Aan 
alweer een kruising gaat u R (Pastoor 
Lenaersstraat).  Waar de asfaltweg bij huisnr. 2 
naar rechts buigt, gaat u RD (rood) het tegelpad 
omlaag. Beneden gaat u L over de asfaltweg. 
Negeer zijweg links. Meteen daarna gaat u L 
(Slakweg) en via het grote hek loopt u het 
kasteelpark Elsloo binnen en volg de brede 
asfaltweg RD.  Steek bij twee pilaren de brug over 
en meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R. 
Meteen  daarna gaat u R omlaag en loop 
vervolgens het trappenpad omlaag. Beneden aan 
het trappenpad gaat u L en loop dan het andere 
trappenpad omhoog. Boven in Elsloo aan de 
kasseienweg gaat u L. Vlak daarna aan de  
T-splitsing bij de kapel “Aan de Kaak” (begin 19e 
eeuw) en oude dorpspomp gaat u L (Dorpsstraat) 
door het beschermd dorpsgezicht van het oudste 
boerendorp van Nederland.   
 

(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 bij huisnr. 3. gaat u R (Op de 
Berg).  

(Degene die 9,5 km loopt, gaat hier L (Maasberg) 
omlaag. De kasseienweg buigt beneden bij het grote 
kunstwerk “Wielermonument” naar links en wordt een 
asfaltweg. Na 100 m tegenover breed trappenpad 
gaat u L de brug over naar het kasteel Elsloo. Ga dan 
verder bij punt 3).  
 

Negeer meteen trappenpad rechts omhoog 
richting kerk.  
 

(Bij huisnr. 6 passeert u het streekmuseum Elsoo, 
heel leuk om te bezoeken).  
 

De kasseienweg buigt naar rechts. 
 

(Als u hier links het pad inloopt, dan heeft u meteen 
bij zitbank een prachtig uitzicht over het Maasdal.  
 

Als u even verder, de route volgend, aan de 
kasseienweg rechts de trappen omhoog loopt, komt u 
bij de H. Augustinuskerk (1849).  
 

Via de eerste deur kunt u, via de Mariakapel, het 
mooie interieur van de kerk  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 op het oude kerkhof ziet u de in 1849 
gebouwde Neo-Romaanse mergelstenen grafkapel 
van de familie De Geloes. Deze was van 1818-1885 
eigenaar van kasteel Elsloo).   
 

Negeer boven bij kerk, waar een gietijzeren 
Christusbeeld boven aan de achterkant van de 
kerk hangt. klinkerweg rechts. Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong bij grote zwerfsteen, die 
in 1934 bij het graven van Juliankanaal is 
gevonden en bij café de Dikke Stein L.    
 

2. Vlak daarna aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer loopt u RD over het pad door de 
eikenlaan met rechts asfaltweg (Scharberg).  

http://www.junnscoffee.nl/
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Na 400 m gaat u aan het betonnen 
tweerichtingsfietspad RD.  
 

(Na 100 m heeft u bij zitbanken prachtig uitzicht op 
het Julianakanaal. Dit gedeelte van het kanaal staat 
bij schippers bekend als “de bocht van Elsloo”).  
 

U passeert na 500 m rechts het stenen 
ongevalskruis van Freddy. 40 meter verder gaat u 
voorbij infobordje L door het klaphek en ga 
meteen R en volg het pad langs en later door de 
mooie bomenlaan. Aan de 4-sprong gaat u RD en 
even verder gaat u door het klaphek. Aan het 
betonnen fietspad gaat u L en ga dan meteen bij 
brug/autoweg L (fietsroute 41) de asfaltweg/ 
fietspad omlaag. Meteen daarna gaat u bij leuning 
R het  trappenpad omlaag en ga door het klaphek. 
Voor brug buigt het pad links omlaag. Beneden 
voor het kanaal gaat u bij brug “Scharberg” L 
over het betonnen fietspad. Waar het betonnen 
pad links omhoog buigt, loopt u RD over het 
asfaltpad verder langs het 36 km lange kanaal, 
dat van 1925 tot 1934 werd gegraven en dat van 
Maastricht naar Maasbracht loopt. Na 1 km loopt 
u onder de brug “Elsloo” door.   
 

(Aan de brug ziet u een 110 m lange zwarte kunststof 
buis hangen. De buis is bedoeld om het leefgebied 
van de das te vergroten.  De dassenpassage is 
genoemd naar Lou Visschers, de grote 
kwartiermaker voor de das in Elsloo).  
 

Negeer meteen trappenpad links omhoog en loop 
verder RD langs het kanaal. U passeert een 
leidinghuisje van Sabic. Aan de 3-sprong gaat u 
RD over het asfaltpad verder langs het kanaal.   
 

(Hier staat links het grote kunstwerk 
“Wielermonument”.  
 

Rechts ziet u het kanaal en de Maas vlak naast 
elkaar liggen.  
 

De kerk aan de overkant van de Maas staat in het 
Belgische plaats Kotem.  
 

Links ziet u kasteel Elsloo. Het 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).   
 

Na 150 m gaat u L het brede trappenpad omlaag. 
Steek beneden de asfaltweg en de brug naar het 
kasteel over.   
 

3. Meteen na de brug gaat u R en u loopt het 19e 
eeuwse kasteelpark Elsloo weer binnen. Volg nu 
het asfaltpad langs de vijvers, waar de 
Hemelbeek doorheen stroomt. Negeer zijpad links 
omhoog en blijf RD (blauw/wit/geel) langs de 
vijver lopen. Steek een waterstroompje over en 
ga meteen daarna aan de 3-sprong L het bospad 
omhoog langs een zitbank. Boven aan de  
3-sprong in het bos, gaat u R (geel/groen/wit) 
verder omhoog. Aan de 3-sprong bij kleine trap 
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (groen/wit).  
Volg nu lange tijd het bospad RD (groen/wit) 
boven door de bosrand. Beneden aan de  
T-splitsing na trappenpad gaat u R (groen/wit). 

Aan de 3-sprong bij gedichtpaal RD (groen/wit). 
Een eind verder loopt u voorzichtig het lange 
steile trappenpad omlaag. Volg beneden verder 
het bospad RD. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(blauw) en loop vervolgens even verder het 
trappenpad omlaag. Beneden buigt het pad naar 
links (blauw), langs de bosrand en akker.   
 

4. Aan de T-splitsing in de buurtschap 
Broekhoven gaat u R over de asfaltweg. Aan de  
4-sprong, waar de doorgaande weg naar rechts 
buigt, gaat u RD over het smalle asfaltpad en loop 
dan schuin links de kanaaldijk omhoog.  Boven 
op de dijk gaat u L (LF 3a Maasroute). Negeer 
zijpad schuin links omlaag. (Rechts ziet u de 
prachtige H. Martinuskerk (1920) in Geulle aan de 
Maas).  Aan de Y-splitsing, vlak vóór de brug 
“Geulle”, gaat u L (blauw) het pad omhoog. 
Boven aan de asfaltweg gaat u R (blauw/groen). 
Vlak daarna aan de 3-sprong voor de brug gaat u 
L de weg omlaag richting Bunde/Meerssen.  
 

(Als u iets wilt drinken, kunt u naar café Awt Geulle 
lopen (200 m). Ga dan RD de brug over en meteen 
na de brug R het pad omlaag. Beneden komt u 
precies voor het café uit).  
 

Let op!  Waar de weg bij zitbank naar links buigt, 
neemt u het verharde pad naast deze weg omlaag 
(groen). (Dus niet langs het kanaal!).  Volg beneden 
in de buurtschap Westbroek (Geulle) de asfaltweg 
RD. Aan de 3-sprong voor huisnr. 72 gaat u  L en 
ga dan meteen R over het grindpad. Na 100 m 
gaat u R de brug over en volg het voetpad. Vlak 
daarna  aan de Y-splitsing gaat u L.   
 

5.  Voor de grote visvijver ’t Kleiveld van H.S.V. 
Geulle gaat u L over het grasveld langs de vijver. 
Voorbij de tweede zitbank loopt u nog 25 m door 
en ga dan schuin L het bospaadje omhoog. Aan 
de T-splitsing gaat u R over de grindweg. Aan de 
3-sprong gaat u RD over de asfaltweg. Vlak 
daarna aan de T-splitsing bij waterpompstation 
Geulle gaat u R (geel/Essendijk) en u loopt Geulle 
binnen. Negeer zijweg links. Voor het marktplein 
gaat u L richting Elsloo. Negeer zijweg rechts 
(Marktplein).  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier R aan de overzijde 
van de Markt naar Lunchroom La Estrella lopen met 
heerlijk gebak).  
 

(U passeert het restaurant Pannenkoekenplaets, een 
leuke pauzeplek).  
 

Aan de kruising gaat u R (Poortweg) omhoog. 
Negeer zijweg rechts en loop RD (geel/rood) 
onder het rechtse spoorwegviaduct door. Aan de 
T-splitsing gaat u L (Snijdersberg). Meteen 
daarna gaat u bij trafohuisje R (geel/rood) het 
smalle pad omhoog.  
 

(U passeert hier links de voormalige watermolen 
Geulle, de Onderste Molen (1879) genaamd).  
 

Voorbij de molen vergaarvijver, waar de 
Molenbeek doorheen stroomt, buigt het pad naar 
links. Negeer zijpad rechts en loop RD (geel) door 
het beukenbos omhoog.  
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Bijna boven aan de  
4-sprong gaat u L (geel)  richting woonhuis. Steek 
de doorgaande weg over en loop bij verbodsbord 
en afsluitboom RD (geel) het bospad omhoog. 
Negeer bijna boven zijpaadje links omlaag en 
loop RD  (geel) over het grasveld. 
 

(Op dit grote grasveld staat bij insectenhotel een 
herinneringszitbank met de mooie tekst ”Bea omdat 
er liefde is bestaat er geen voorbij” Een mooie 
pauzeplek). 
 

6. Aan de klinkerweg in de buurtschap 
Snijdersberg gaat u L (geel) omlaag.  
 

(Deze buurtschap is in Geulle bekend onder de naam 
‘De piemelehook”.  De naam zou ontstaan zijn omdat 
gedurende lange tijd  hier alleen maar jongetjes 
geboren werden). 
 

Meteen voorbij huisnr. 3 gaat R (geel) het pad, 
gelegen tussen woningen, omhoog.  
Voorbij klaphek gaat u aan de ongelijke 4-sprong 
bij ijzeren hek schuin R over het (gras)pad. (Dus 
het tweede pad rechts). Aan de T-splitsing in de 
buurtschap Hussenberg gaat u L. Meteen daarna 
gaat u R (Scheerstraat) met links het zorgcentrum 
Ave Maria. Negeer zijweg links (Scheerpad). Aan 
de kruising gaat u L (Eijkskensweg).  
Let op! Net voorbij links staand bruin poortje met 
huisnr. 5 gaat u L (rood/wit) over het smalle pad 
(Bospad) met links een haag en rechts 

afrastering/veldweg (inrit). (U loopt dus niet over 

de veldweg/inrit)). Aan de 3-sprong gaat u RD 
(rood/wit) over het smalle pad dat even verder 
naar rechts buigt en een smal pad, gelegen 
tussen twee hagen, wordt.   U steekt een ijzeren 
bruggetje over. Negeer bospaden links omlaag en 

loop RD (wit/rood) langs de bosrand en weiland. 
Een eind verder buigt het pad, bij zitbank, naar 
links en dan naar rechts (rood) tussen de akkers 
door. 
 

7. Aan de T-splitsing gaat u R de veldweg 
omhoog.  Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD 
(rood) over de asfaltweg. Aan de kruising bij 
ongevalskruis “Armsterveld”, gedichtsteen, 
zitbank en infobordje gaat u L (rood) over de licht 
dalende veldweg. Beneden aan de 3-sprong gaat 
u RD richting spoorlijn. Aan de 3-sprong loopt u 
RD (rood) de asfaltweg omhoog. Boven aan de  
T-splitsing bij de grote parkeerplaats van 
sportcomplex Elsloo gaat u L de spoorbrug over. 
Meteen na de brug gaat u aan de kruising R 
(Pastoor Willemsstraat).   De weg buigt naar links 
en heet dan Past. Tissenstraat. Aan de kruising 
gaat u R (Pastoor Biermansstraat) over de 
doodlopende weg. Na 50 m gaat u R de 
begraafplaats Elsloo op en ga dan L over het 
asfaltpad. Aan het einde gaat u L door het hek en 
R over de asfaltweg.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(Spoorstraat). Aan de 3-sprong RD. Aan de 
doorgaande weg gaat u R (Stationsstraat). Neem 
nu de eerste weg R met links de grote 
parkeerpeerplaats en u komt meteen links weer  
bij de lunchroom, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.  
Proef eens de ambachtelijk gemaakte taart of de 
zelfgebakken linzevlaai!  De zelf gemaakte pittige 
gehaktbal valt bij iedereen in de smaak!  De 
vriendelijke uitbaatster Robin verneemt graag wat 
u van de wandeling vindt. 
 

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.   


