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Tijdens deze vlakke en leuke wandeling wandelt u langs de Maas, over de dijken, over veldwegen en door
verrassende steegjes door en rond het dorp Itteren. De wandeling is ook leuk voor kinderen want
halverwege is een speeltuintje en na afloop kunnen ze een heerlijk ijs eten. (Wegens grazende schapen
worden sommige graspaden afgezet. U kunt over de hekjes klimmen of een alternatief zoeken). U kunt deze
route prima combineren met wandeling 815 Borgharen en tussendoor pauzeren bij de Brigidahoeve.
Startadres: IJssalon- Brasserie Brigidahoeve, Brigidastraat 64, Itteren.
(U kunt parkeren op de grote parkeerplaats aan de Brigidastraat (nabij huisnr. 75). Loop dan vanaf de
parkeerplaats richting kerk).
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641. ITTEREN 5,2 km
1. Met uw rug naar de Brigidahoeve gaat u L. Aan
de T-splitsing bij kunstwerk (Vrijthof) gaat u R.
(Tot de annexatie door Maastricht (1970) heette dit
pleintje Vrijthof. Het kunstwerk is gemaakt door de
Itterse kunstenaart Geert Mols t.g.v. het 25 jarig
bestaan (juli 2004) van de Dorpsraad. Het bootje dat
op het water drijft is precies op het waterpeil gemaakt
van de Maas tijdens het hoogwater van 1993).
Meteen daarna, waar de doorgaande weg naar
rechts buigt, gaat u L (Op de Meer). Let op! Ga
tussen de huisnrs. 55 en 54 R over het graspad
en even verder loopt u tussen twee hagen door.
Negeer zijpaadje rechts. Ga aan het einde L door
het weiland.
(In het weiland kan hoog gras met brandnetels staan,
lange broek is aan te raden. Mocht u niet verder
kunnen of willen loop dan terug naar de verharde
weg en ga R, negeer meteen de weg links en loop
RD. Neem de eerste weg L omhoog en ga verder bij
**** in dit punt).
Aan het einde van dit weiland gaat u L over de
asfaltweg. Neem nu de eerste weg R omhoog.
**** Boven op de dijk gaat u L.
(Hier heeft u mooi uitzicht op de grensmaas. De
grens tussen Nederland en België loopt van
Borgharen tot aan Thorn ongeveer door het midden
van de Maas. Aan de overkant van de Maas ziet u op
Belgische grondgebied het natuurpark Hochter
Bamp).
Het pad wordt een klinkerpad, langs de Maas.
(Voor u, in de verte, ziet u het hoogste gebouw van
Maastricht, de tv-toren in de Maastrichtse wijk
Daalhof).
Een eindje verder passeert u rechts een stenen
trappenpad, omlaag naar de Maas.
(Deze “Stenen Trap” leidt naar het voormalig
veerpontje Itteren - Neerharen. In 1924 kwam een
einde aan deze veerdienst. De trap dateert
waarschijnlijk uit de 2e helft van de 19e eeuw. Het
veerpontje werd voor het eerst in 1817 vermeld.
Waarschijnlijk was er eerder ook al een veerpontje.
Zie infobord links aan kademuur).
Aan de 3-sprong bij grenspaal nr. 107 gaat u L en
u verlaat de Maas.
(Van elke grenspaal staan langs de grensmaas twee
grenspalen met hetzelfde nummer. Eentje op de
Belgische en eentje op de Nederlandse oever. Op de
landtong aan de overkant van de Maas ziet u circa
50 m links van een groepje bomen, de Belgische
grenspaal no. 107. Zie ook infobord).

Aan de doorgaande weg, in het oude centrum van
Itteren, gaat u R. Negeer na 200 m, bij het verlaten
van Itteren, bij zitbank, infobord en mooie rode
beuk klinkerpad rechts en loop RD omhoog. Ga
meteen, bij ijzeren hek, L langs het ijzeren hek
over de dijk. Loop nu RD verder over de dijk.
(Na de overstroming van de Maas in 1993 en 1995
zijn rond het dorp dijken aangelegd. Rechts ziet u de
St. Corneliskerk (1887-1888) in Borgharen en de
Sint. Pietersberg in Maastricht).
Negeer bij nauwe doorgang en ijzeren hek
zijpaden omlaag en loop verder RD over de dijk.
(U kunt hier R naar beneden lopen en dan een rondje
lopen (circa 1,5 km) om de 7 hectare grote recreatievisvijver Itteren met rechts van u het beekje de Oude
Kanjel. De vijver vervangt de oude visvijver in de
Itterense Weerd, die nu deel uitmaakt van de
rivierverruiming (Grensmaasproject)). Loop bijna
helemaal om de vijver heen en ga bij infobord R de
klinkerweg omhoog. Boven aan de 4-sprong bij
zitbank en wegkruis gaat u R over de brede veldweg.
Ga dan verder bij **** in punt 2).
2. Aan de verharde 3-sprong bij zitbank en
wegkruis gaat u RD over de brede veldweg. ****
Aan de 3-sprong bij houten biels met kruisje/
engeltje gaat u L en u loopt even verder via de
dijk weer Itteren binnen.
(Meteen tegenover de zijkant van de rechtsgelegen
garage passeert u de herinneringsstenen van de
zeer markante muziekleraar “meneer” Jan Plompen
en zijn vrouw Mientje, die hier woonden (no. 38). U
passeert hier ook de voormalige hoeve Sterkenbergh
(<1597)).
Aan de voorrangsweg gaat u L. Vlak daarna
neemt u de eerste weg L (Pater Alexanderstraat).
Aan de T-splitsing, voor de in 2013 gesloten
voormalige school, loopt u rechts van de school
en links van huisnr. 14, RD over het pad. Let op!
Neem nu het eerste graspad R gelegen tussen
afrasteringen. (Dit is 20 m voor ijzeren hek). Aan de
asfaltweg gaat u L. Steek bij stenen wegkruis de
voorrangsweg (Geneinde) over en ga RD over het
(kiezel)pad. Aan de T-splitsing gaat u R en volg
het pad langs de achtertuinen. Aan de asfaltweg
gaat u L (Op de Warreij). Negeer 2 zijwegen
rechts en volg RD het Bundervoetpad. Boven op
de dijk gaat u L door de nauwe doorgang en volg
het graspad over de dijk.
(Even verder passeert u een infobord waar u alles te
weten komt over een hier op het voormalig
voetbalveld van Itteren op 3 juli 1941 neergestorte
RAF vliegtuig Whitley z 6658.

Een eindje verder ziet u rechts de kasteelhoeve
Hartelstein (17e/18e eeuw).
Rechts in de verte ziet u het voormalig klooster Huize
Overbunde in Bunde. Rechts stroomt de Geul (slecht
te zien), die hier vlakbij in de Maas stroomt).
3. Bij ijzeren hek gaat u L de asfaltweg omlaag. U
verlaat hier kadevak 50.240.012. Volg nu de
veldweg die naar rechts buigt. Boven aan de
T-splitsing gaat u L omlaag en volg de asfaltweg
RD. Negeer voetpad links. Aan de voorrangsweg
gaat u R en via brug steekt u de Oude Kanjel
over. Aan de 4-sprong, bij stenen wegkruis (1930)
en gemeenschapshuis St. Martinushoes, gaat u R
(Kerkveldweg). Aan de 3-sprong RD over de
veldweg. Boven, bij ijzeren hek op de dijk, gaat u
L door de nauwe doorgang en u loopt kadevak
50.240.009 in. Volg nu het graspad over de dijk.
Aan de asfaltweg gaat u L omlaag. (Hier heeft u
weer mooi zicht op de Grensmaas).
4. Negeer zijweg rechts omhoog en in Itteren
negeert u nogmaals zijweg rechts. Aan de
T-splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat u bij
kunstwerk L en u komt weer bij de Brigidahoeve,

blz 3 van 3
de sponsor van de wandeling, waar u op het
terras of binnen nog iets kunt drinken en eten o.a.
een lekker ijsje.
(Aardigheidje: op de binnenplaats staat een niet meer
in gebruik zijnde “huiske”, de wc die vroeger buiten
de woning stond).
De oudste gedeelten van de tegenover gelegen Sint
Martinuskerk, dateren uit 1784 en zijn van de
toenmalige kerk.
Op het kerkhof hangen aan de gevel van de kerk
twee plaquettes. Eén ter nagedachtenis aan vier
omgekomen bemanningsleden van de neergestorte
Engelse bommenwerper, die in de nacht van 2 op 3
juli 1941 neerstortte op het toenmalig voetbalveld van
Itteren.
De andere plaquette is een gedenkteken voor de 10
Itterse burgerslachtoffers, die om het leven zijn
gekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De meeste Itterse burgerslachtoffers zijn gestorven
bij het bombardement op de spoorbrug in
Maastricht op 18 augustus 1944.
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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.

