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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u eerst een leuk stuk door het bos en dan 
loopt u over graspaden naar de rand van Obbicht. Via een mooi stuk langs het Julianakanaal komt u in 
Nattenhoven.  De terugweg gaat langs akkers en via een leuk paadje komt u weer bij de kerk.  Neem zelf 
proviand mee. Bij de tweede brug staan enkele zitbanken aan het kanaal. Op sommige paden staat soms 
gras en distels. Doe bij voorkeur een lange broek aan.   
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Kerk van Guttecoven, Dorpsstraat 16, Guttecoven. (Achter de kerk is een mooie parkeerplaats).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,75 km  2.35 uur  16 m  16 m 

 
 

743. GUTTECOVEN 11,7 km 
 

1.Vanaf de parkeerplaats achter de kerk gaat U 
naar de voorkant en vervolgens R. Bij de 3 
sprong (rotonde) gaat U L Veersestraat. Negeer 
zijwegen rechts. Aan de T-splitsing gaat u R over 
de klinkerweg.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
de kapel van O. L. Vrouw van de Goede Raad 
(1955) gaat u RD (Veersestraat).  Negeer twee 
zijwegen rechts. Na 300 m loopt u aan het eind 
van de bebouwde kom bij verbodsbord RD over 
de veldweg. Waar de veldweg bij  
hoogspanningskabels en  bordje “Grasbroek” 
naar rechts buigt, gaat u L over het pad met 
rechts van u een akker. Vlak daarna loopt u bij 
hoogspanningsmast het bronnetjesbos 
Grasbroek in.  Aan de 3-sprong gaat u L en na 3 
m passeert u rechts het bordje “verboden voor 
ruiters”. Via buis steekt u een zijbeekje van de 
Hondsbeek over.  Negeer zijpaadjes en volg het 
pad RD. Na circa  350 m buigt het pad bij 3-
sprong (soms slecht te zien) R omlaag en volg 
verder het kronkelde pad.   Na 100 m gaat u aan 
de T-splitsing voorbij omgevallen boom R over 
het brede pad. (Hier ziet u voor u een schuur/loods 
van boerderij). Negeer zijpaden en blijf het bospad, 
dat een eind verder naar links buigt en een 
smaller pad wordt, RD volgen. Na 300 m gaat u L 
over de smalle klinkerweg.   
 

2.   Aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord R 
(Rothweg).  (Deze buurt is lokaal bekend als “de Uul 
(uil)). Negeer bij zitbank bospad links en u verlaat 
Guttecoven.  Waar de asfaltweg naar rechts buigt, 
negeert u bij zitbank veldweg links. Even verder 
loopt u via het viaduct onder de autoweg A-2 
door.  Boven aan de 4-sprong gaat u RD 
(Schutterskampweg). Volg nu bijna 1 km deze 
weg RD. (Rechts ziet u de kerk in Born). Aan de 3- 

sprong loopt u RD.   
 

3. Aan de kruising bij trafohuisje in Graetheide 
gaat u RD over de asfaltweg.  Vlak daarna aan de 
4-sprong bij speeltuintje met zitbanken gaat u L 
(Oostelijke Kanaalweg) over de smalle asfaltweg.  
Waar de weg bij het kanaal naar links buigt, gaat 
u R het pad omhoog. Vlak vóór de brug “Obbicht” 
gaat u R het voetpad omhoog. Boven gaat u L en 
steek via de brug het Julianakanaal over. Aan de 
T-splitsing bij oorlogsmonument gaat u R de 
asfaltweg omlaag.  
 

(Hier sneuvelden in de vroege ochtend van 10 mei 
1940 luitenant Henk Nuland uit Winterswijk en 
korporaal Mindert Epema uit het Friese Bozum. Zij 
moesten de brug opblazen bij een Duitse aanval. Zij 

werden echter volledig verrast toen Duitse soldaten 
met zelfgemaakte Nederlandse uniformen en helmen 
van papier-marché de brug kwamen oplopen en het 
vuur op hen opende).   
 

Beneden vlak vóór het plaatsnaambord Obbicht 
gaat u bij verbodsbord scherp L over de veldweg, 
die u geruime tijd volgt. Aan de asfaltweg gaat u 
R en loop dan schuin links de kanaaldijk omhoog.  
(Hoe schuiner u de dijk omhoog loopt hoe minder 
steil).  Boven gaat u R over het pad langs het 36 
km lange Julianakanaal (1925-1934),  dat begint 
bij de keersluis in Limmel  (Maastricht)) als 
aftakking van de Maas en via het   
sluizencomplex in Maasbracht weer in de Maas 
komt.. Meteen voorbij de brug “Berg” gaat u R de 
trap omhoog.   
 

4. Steek boven via de brug het kanaal over. Vlak 
daarna aan de 4-sprong bij ANWB-wegwijzer gaat 
u L (Hoge Kanaalweg) omhoog.   
 

(Een eind verder, waar de weg naar rechts buigt, 
passeert u het grote Naamse hardstenen wegkruis 
met zitbank aan de “Maasbahne” (1757). De 
Maasbahn was tot 1771 de belangrijkste handelsweg 
van Urmond via Berg aan de Maas en Graetheide 
naar Sittard. Aardigheidje: Als boeren uit Berg aan de 
Maas vroeger een nieuwe veestal bouwden, dan 
kapten ze een stukje steen van het toenmalig kruis af 
en deden het fijn gemaalde gruis in de specie om op 
die manier bevrijd te blijven van ziekten onder het 
vee. Ook werden vanuit het dorp bidtochten naar het 
Stenen Kruis gehouden bij ernstige ziekte van een 
van de parochianen).  
 

Vlak voorbij dit wegkruis gaat u aan de 4-sprong 
bij verbodsbord RD over de veldweg.  Na 400 m 
gaat u aan de bosstrook, met links van u ingang 
van weiland, R over het graspad met links van u 
de bosstrook en rechts een akker. Het graspad 
buigt  rechts omhoog. Let op! Na 40 m gaat u L 
over het graspad met links van u een akker en 
rechts een bosstrook. (Ook hier kan het gras in de 
zomer hoog staan en soms heeft de boer en deel van 
pad omgeploegd). Steek de voorrangsweg over en 
loop RD (Swentiboldweg).  Via  brug steekt u de 
autoweg A2 over en blijf de asfaltweg volgen. U 
passeert rechts een boerderij.  Even verder  bij 
het clubgebouwtje en oefenterrein van de 
politiehondenvereniging “de Revierders” (1931) 
loopt u RD met links van u de bosrand.  Bij de 
ingang van naturistencamping Atlanta  gaat u bij 
verbodsbord RD over de brede veldweg.  
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(Rechts ziet u de  O. L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand kerk van in de Geleense  wijk Lindenheuvel)   
 

Aan de T-splitsing bij hoge gsm mast gaat u R 
over de asfaltweg.   
 

5. Vlak daarna gaat u bij verbodsbord L 
(Steinakker) over de veldweg.  Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u R over de asfaltweg. (Hier heeft 
u aan het begin gelopen).  Bij plaatsnaambord 

Guttecoven en zitbank  gaat u R over het mooie 
bospad.  U verlaat het bos en volg RD het pad 
gelegen tussen de akkers.  Steek de asfaltweg 
over en loop RD via het draaihekje over het pad 
gelegen tussen afrasteringen. Negeer bij 
volgende draaihekje zijpaadje rechts en loop RD 
over het pad gelegen tussen twee hagen. Aan de 
klinkerweg bij de Sint Nicolaaskerk (1965) komt u 
weer bij het begin. 

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.   

 
 


