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Tijdens deze vlakke wandeling langs de waterkant wandelt u langs het Julianakanaal naar Roosteren. Dan 
loopt u een mooi stuk langs de Maas waar de Konik paarden grazen. De terugweg gaat door weilanden en 
een asfaltpad vlak langs de Maas. Neem zelf proviand mee. Bij punt 4 is een waterput waar u kunt zitten.  
   
Startadres:    Illikhoven 9b,  Roosteren – Illikhoven.. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,99 km  2.25 uur  7 m 7  m 
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589. ILLIKHOVEN (Roosteren)  11 km 

1. Met uw rug naar het startadres gaat u R. Na het 
verlaten van de bebouwde kom passeert u rechts 
de schietboom met kogelvanger van schutterij St. 
Gegorius Illikhoven – Vissersweert.  
 

(Rechts in de verte ziet u een grote grindberg 
afkomstig van het Grensmaas project. De hoge dijk, 
die u ziet, is de geluidswal horend bij het werkdepot 
en de Trierhaven. Het depot en haven zijn tijdelijk  
aangelegd voor de verwerking en de afvoer van het 
gewonnen grind via het Julianakanaal).  
 

Vlak daarna aan de  3-sprong gaat u L omhoog.  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij het slecht 
onderhouden witte 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).  
 

Na 20 m gaat u  R het voet- asfaltpad omhoog. 
Boven aan de doorgaande weg gaat u L omlaag. 
Loop links van de weg. Na 200 m gaat u aan de 3-
sprong bij verkeersspiegel R en ga dan meteen L 
over het betonnen paadje met rechts het 
Julianakanaal (1934) dat begint ten noorden van 
Maastricht bij de keersluis Limmel als aftakking 
van de Maas en eindigt bij Maasbracht waar het 
water via de sluis weer de Maas instroomt. De 
beschrijving kan nu even weg want u loopt nu 2,5 
km over het betonnen paadje langs het 
Julianakanaal.    
 

(Schuin links voor u in de verte ziet u de ranke 
kerktoren  van de St Catharinakerk in Maaseik. Even 
verder ziet u rechts de Gulyk Gelders haven (haven 
Holtum–Noord). De Barge Terminal (overslag en 
distributie zeecontainers) op dit haventerrein is de 
grootste inland-terminal van Nederland. De haven is 
over het Julianakanaal bereikbaar voor 4-laags 
containerschepen. Ook kleine kustvaarders kunnen 
de haven, die ongeveer 200 kilometer landinwaarts 
ligt, bereiken. Vier schepen, variërend in capaciteit 
van 150 tot 300 TEU, varen continu op en neer 
tussen Born en de zee terminals in Rotterdam en 
Antwerpen. Bijzonder is dat de douane-afhandeling 
hier in de haven kan plaatsvinden, waardoor 
vertraging in de zeehavens voorkomen wordt).  
 

2.  Loop onder de kanaalbrug “Roosteren” door 
en ga dan bij huisnr. 26 meteen L de smalle 
asfaltweg omlaag.  

(De woningen, die hier staan, zijn gebouwd voor het 
sluispersoneel. Tot 1965 lag hier de sluis Roosteren. 
Na de modernisering van de sluizen van Born en 
Maasbracht werd deze overbodig, waarna ze werd 
gesloopt).  
 

Negeer trappenpad links omhoog. Waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, loopt u RD over het 
brede (bos)pad met links van u het talud.  Neem 
nu het eerste pad R en loop even verder RD over 
het tegelpad langs huisnr. 8 en speelveld.  Aan de 
asfaltweg in Roosteren gaat u  L. Negeer meteen 
zijweg links.  
 

(Voor u ziet de kerktoren van de St. Jacobus de 
Meerdere kerk (1843)). 
 

Aan de 3-sprong gaat u  R (Kagedaal).  Aan de 
volgende 3-sprong RD. De weg buigt naar links 
en heet dan Ingelstraat.  Aan 3-sprong RD.  Steek 
de  voorrangsweg over en ga bij stenen wegkruis 
R over het trottoir. Negeer meteen doodlopende 
zijweg links (Hoeffaert) en volg het pad langs de 
doorgaande weg.    
 

3. Voorbij huisnr. 53 gaat u schuin L (Oevereind) 
over de eenrichtingsweg. Aan de T-splitsing voor 
de grote boerderij (huisnr. 80)  in het buurtschap 
Oevereind gaat u L over de klinkerweg.  Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R (Oevereind) over de 
asfaltweg.  Bij wandelknooppunt (wkp)  58 gaat u 
L  (90) over de veldweg, die vlak daarna naar 
rechtst buigt.  Aan de 3-sprong bij infobord 
“waterwingebied De Rug” loopt u RD over de 
veldweg.  Aan het einde van de veldweg loopt u 
bij ijzeren hek via klaphek het waterwingebied 
“de Rug” binnen.   
 

(Het circa 180 hectare groot natuurgebied, een 
onderdeel van het Grensmaasproject, functioneert 
als schakel tussen het Maasplassengebied en het 
Grensmaasgebied. Mogelijk komt u grazende 
Konikpaarden tegen).  
 

Na 10 m gaat u L over het “graspad” door het 
weide gebied. (Voor u in de verte ziet u weer de 
ranke kerktoren van de St Catharinakerk in Maaseik). 
Aan de 3-sprong loopt u RD richting de Maas.  
 

(De “gebouwtjes, die u hier ziet, zijn 
waterpompputten. Het gebied rond de 
waterpompputten wordt gebruikt als hooi land van 
circa 50 hectare).  
 

Neem het eerste draaihekje R en ga dan meteen L 
met rechts van u de Maas, die hier de grenst 
vormt tussen Nederland en België.  Volg nu 1 km 
dit mooie pad langs de Maas. Bij het volgende 
draaihekje gaat u L over het “graspad”.  
 

(Rechts ziet u hier de kerktoren van de St, Annakerk 
(12e eeuw) in Aldeneik).  
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Volg nu het graspad rechts langs de 
waterpompput.   
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R over het brede pad.  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier L op een platte 
waterpompput zitten, een prima pauzeplekje).   
 

Ga door het klaphek en volg verder het brede 
pad.  
 

(Voor u ziet u de 150 m lange Pater Sangersbrug, die 
de grensovergang  is van de beide Limburgen).  
 

Het brede pad buigt naar links. (Rechts ziet u hier 
een oorlogsbunker). Ga door het volgende klaphek 
en volg RD het brede pad. Het pad buigt bij 
waterpomppunt naar rechts. Negeer meteen 
graspad links (Maasoever wandelroute). Let op!  
Na 25 m gaat u  L over het brede graspad gelegen 
tussen boompjes.  
 

(Het grote gebouw dat u rechts ziet, is het 
waterbedrijf Roosteren van de Waterleiding 
Maatschappij Limburg).   
 

Ga aan het eind door het klaphek en volg RD de 
weg over de dijk omlaag.  Aan de T-splitsing bij 
zitbank en woonwagens gaat u R over de 
asfaltweg. Steek de voorrangsweg 
(Maaseikerweg) over en loop bij Mariakapel RD 
(Kokkelerstraat).   
 

(Aan de linker zijkant van de kapel hangt een 
plaquette met de namen van de vier 
oorlogsslachtoffers uit Roosteren. Op woensdag 27 
sept. 1944 kreeg de bevolking van Roosteren 
opdracht te evacueren. Roosteren kwam tussen de 
strijdende partijen te liggen. Op 30 oktober 1944 
ondertekenden benauwde parochianen een 
oorkonde waarin ze zich verplichtten naar vermogen 
bij te dragen aan de bouw van een kapel ter ere van 
Onze Lieve Vrouw en om jaarlijks een bedevaart te 
houden naar dit heiligdom als ze de verschrikkingen 
zouden overleven. Na de bevrijding hielden ze 
woord. Op het feest van Maria Lichtmis 1947 werd de 
bidkapel ingewijd. In de kapel hangen de twee 
handgeschreven manuscripten die de geschiedenis 
van de kapel beschrijven).  
 

Aan de Y-splitsing in de buurtschap Kokkelert 
gaat u R.  Aan de 3-sprong RD (fietsroute 19).  
Aan de 3-sprong bij  zitbank en bij wkp 77 gaat u 
bij verbodsbord L (25/Ruitersdijk) de smalle 

asfaltweg omhoog. Volg nu bijna 2,5 km de 
smalle asfaltweg met rechts de meanderende 
Maas.  
 

(Hier ziet u rechts het resultaat van het Grensmaas 
project  zoals rivierbeveiliging, ontgrinding en 
natuurontwikkeling).  
 

5. Na 1 km negeert u bij woning twee zijwegen 
links omlaag en blijf de smalle asfaltweg verder 
RD langs de Grensmaas volgen.  
 

(Aan de overkant van de Maas ziet u het Sint 
Gertrudiskerkje (1871-1886) in het Belgische 
bedevaartoord Heppeneert. In het kerkje, dat jaarlijks 
wordt bezocht door tien duizenden bedevaarders, 
wordt het beeldje van  Onze – Lieve - Vrouw van 
Rust aanbeden.  
 

Na 1.3 km gaat u voorbij zitbank en bij brug L de 
doorgaande weg omlaag.  
 

(Hier op de brug (De Brök), de eerste hoogwaterbrug 
in Limburg heeft mooi uitzicht over het 
rivierlandschap. 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. Door de aanleg van deze nevengeul 
wordt Visserweert regelmatig helemaal door 
Maaswater omringd).  
 

Meteen daarna gaat u bij lantaarnpaal 12182 R 
(wit-rood) het trapje omlaag.  
 

6. Negeer zijwegen en volg RD de klinker-  
asfaltweg.  
 

(Bij huisnr.  67 passeert u 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).  
 

Na bijna 250 m komt u weer bij het startadres
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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.   


