689. KOTEM 13,1 km – 9,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Aan de overkant van de Maas ligt tegenover de plaatsen Stein en Elsloo het Belgische dorp Kotem.
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u een flink stuk langs de Grensmaas tot het grindmeer
Maesdamper Beemd. Dan loopt u over veldwegen langs akkers en bosranden tot aan de Zuid-Willemsvaart.
Na een mooi stuk langs het kanaal komt u in het dorp Boorsem en dan loopt u langs een groot grindmeer
terug naar Kotem. De paden langs het water zijn verhard, dus ook goed te doen bij nat weer. Het is een
route om eens lekker uit te waaien langs de waterkant. U kunt de route inkorten tot 9,5km. Neem zelf
proviand mee, als u bij het kanaal komt staat er een zitbank. U kunt deze wandeling ook verlengen met
wandeling 257 en doorlopen naar de brasserie Kasteel Leut.
Startadres: Brasserie – B&B de Taller-Hoeve, Grotestraat 289, Kotem – Maasmechelen. U kunt in de straat
parkeren.
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.
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689. KOTEM 13,1 km – 9,5 km
1. Met uw rug naar de Taller-Hoeve gaat u R
(Grotestraat). Neem de eerste weg R (Hegstraat).
Voorbij huisnr. 19 gaat u bij 2 zitbanken L over de
veldweg. Aan de asfaltweg gaat u R. Aan de 3sprong in Kotem loopt u RD. Aan de volgende 3sprong gaat u verder RD (Prosperstraat). Aan de
T-splitsing gaat L. (Loop links van de weg). Even
verder loopt u onder het viaduct door van de
autoweg Antwerpen-Aken.
(U passeert de tank VT Buffalo amphibian Mark IV bouwjaar 1944, die hier op 11 sept. 2007 is geplaatst
(zie infobord)).
Negeer zijweg (fietspad) links en blijf het fietspad
RD volgen. Negeer bij Mariakapel zijweg rechts
en loop verder RD over het fietspad.
(U passeert bij picknickbank het Mariekeskruuske,
het memoriekruis van de op 31-7-1763 vermoorde
Maria Albert. Op het infobord kunt u o.a. lezen, hoe
de moordenaar aan zijn einde is gekomen).
Aan de T-splitsing met voorrangsweg gaat u R
over het asfaltpad (fietspad) met rechts van u de
Maas en een groot grindmeer.
2. Volg dit pad (fietspad) enige tijd RD. Aan de Ysplitsing gaat u R (bruine X). Meteen daarna gaat
u R de smalle asfaltweg omlaag met rechts de
Maas. (U verlaat hier fietsroute 57). Volg deze weg
geruime tijd. Aan de 3-sprong nabij pompstation
en waterversnelling in de Maas loopt u RD (rode
driehoek/gele zeshoek) verder langs de Maas.
(Degene, die de 9,5 km loopt, gaat hier L. Aan de Tsplitsing gaat u L. Aan het eind gaat u R over het
fietspad. Volg dit tot aan het kanaal en ga dan L over
het fietspad vlak langs de Zuid-Willemsvaart. Ga dan
verder bij punt 4).
Volg deze weg 1,7 km RD.
(Een eind verder passeert u links een Maaskruis, het
enige overgebleven Maaskruis op de route
Roermond-Luik. Op het infobord kunt u meer lezen
over hetgeen een Maaskruis is).
Aan
de
3-sprong
voor
het
grindmeer
“Maesbempder Green” (zie infobord), gaat u L
(gele zeshoek) over de brede veldweg, die u
geruime tijd RD volgt.
(Hier ligt rechts aan de overkant van de Maas de
Nederlandse buurtschap Maasband).
Aan de 3-sprong gaat u L. (U verlaat de gele route).
3. Aan de T-splitsing gaat u R (blauwe ruit) over
de grindweg. Negeer voorbij hoogspannings-

kabels zijweg links en loop verder RD. Aan de Tsplitsing gaat u L (blauwe ruit/gele zeshoek) en u
passeert een tractorsluis. Negeer bij grote “kuil”
graspad rechts. Aan de 3-sprong gaat u L. (U
verlaat hier de route van de blauwe ruit/gele
zeshoek). Aan de T-splitsing voor afrastering
gaat u R over het graspad, dat even verder een
smal pad wordt. Ga door de nauwe doorgang en
volg het pad tussen 2 poelen door. (Bij toren
passeert u een infobord met info over de poelen).
Volg het pad verder RD langs nog enkele
waterpoelen. Via nauwe doorgang verlaat u het
pad. Aan de T-splitsing bij vangrail gaat u L over
de grindweg. Waar de grindweg een asfaltweg
wordt, loopt u RD (fr. 58) over het jaagpad langs
de Zuid-Willemsvaart. (In de zomer staat hier vaak
een ijscoman). Even verder passeert u een
picknickbank en bij bug passeert u nog een
picknickbank.
4. Loop onder het viaduct door en volg nog
geruime tijd het jaagpad langs het kanaal.
(Bij mooi weer wordt dit jaagpad door veel fietsers
bereden. U kunt dan beter even verder over de
asfaltweg lopen, parallel aan dit jaagpad. Even
verder ziet u links in de verte de kerk in Elsloo).
Loop onder de autoweg Heerlen-Antwerpen door
en blijf het pad verder RD volgen langs de 123
km lange Zuid-Willemsvaart (Maastricht - ’sHertogenbosch) dat tussen eind 1822 en aug.
1826 werd gegraven. U passeert een mooi
gerestaureerde hoeve. 200 meter verder, waar de
linksgelegen asfaltweg bij vangrail naar links
buigt, verlaat u het jaagpad langs het kanaal en
volgt u de betonplatenweg (Spekstraat). U verlaat
hier dus het kanaal). Na 150 m gaat u aan de 3sprong in Boorsem L (Genackerstraat). Aan de
volgende 3-sprong, voorbij hoge trafotoren, gaat
u weer L (Opdekampstraat).
5. Aan de T-splitsing, nabij kerkhof, gaat u R over
de klinkerweg. Aan de volgende T-splitsing gaat
u L over de doodlopende klinkerweg, die een
veldweg wordt. Later wordt de veldweg een brede
grindweg, die u geruime tijd RD volgt langs de
voormalige grindgroeve Gravelko, nu surfmeer.
(Rechts passeert u het voetbalveld van KFC
Boorsem Sport). Aan de asfaltweg gaat u R en
loop links van de weg over het graspad. Aan de
T-splitsing gaat u L (Grotestraat) en u steekt de
Ziepbeek over. Negeer zijwegen en u komt u
weer bij de Taller-Hoeve, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.

