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In 1995 werden de twee Maasdorpen Borgharen en Itteren landelijk bekend door de overstroming van de
Maas. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u over rustige weggetjes langs het Julianakanaal naar
de rand van Itteren waar u kunt pauzeren bij Hoeve Brigida, ’t Winkelke en bij Taverne D’n Tabbernakel
allen met terras.. De terugweg gaat via een leuk klinkerpad langs de Maas en dan wandelt u door een
struingebied langs de Maas terug naar Borgharen. Aan het eind passeert u het prachtige kasteel Borgharen
en de kasteelhoeve met de prachtige binnenplaats. Bij hoog water in de Maas is het niet mogelijk om door
het struingebied langs de Maas te lopen. U kunt dan over het fietspad naar Borgharen lopen met mooi
uitzicht over de dan hoogstaande Maas.
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Startadres: Grote parkeerplaats Bovenstraat 3, Borgharen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,40 km

2.10 uur

16 m

16 m

803. BORGHAREN 9,4 km
1. Met uw rug naar de grote parkeerplaats gaat u
L. Meteen daarna gaat u R (Schoolstraat) over de
eenrichtingsweg.
(Even verder passeert u rechts (huisnr. 8) het
voormalige gemeentehuis (1907) van de gemeente
Borgharen die in 1970 door Maastricht werd
geannexeerd).
Aan
de
4-sprong
bij
H.
Hartbeeld,
Indonesiëmonument (gedenkplaat) gaat u RD.
Aan de 3-sprong gaat u R (Sint Martinusstraat)
over de eenrichtingsweg. Aan de volgende 3sprong gaat u L (Ireneweg). Negeer zijwegen
links. Na bijna 300 m aan het eind van de
bebouwde kom loopt u RD (Ireneweg) over de
smalle doodlopende asfaltweg.

Let op! 20 m voorbij de brug “Itteren” gaat u L de
berm omhoog (geen pad). Steek boven de
doorgaande weg over en loop bij bord
“Doorgaand verkeer” de trap met leuning omlaag.
3. Beneden gaat u RD over de doorgaande weg.
Loop links van de weg.
**** (Een eindje verder loopt u bij het sportpark IBC
(Itteren-Borgharen Combinatie) over het tegelpad
achter de haag).

(Rechts ziet u de keersluis Limmel, die aan het begin
van het Julianakanaal staat).

In Itteren tegenover picknickbank en ingang
sportcomplex gaat u bij speeltuintje R (Op de
Hoogmaas). Negeer zijwegen links. Aan de Tsplitsing gaat u L. Aan de 3-sprong RD.. Let op!
Meteen daarna gaat u tegenover huisnr. 22 R over
het (gras)pad dat enkele bochten maakt met links
achtertuinen. Negeer zijpaden en blijf het pad met
links achtertuinen RD volgen.

Na 500 m steekt het beekje de Nieuwe Kanjel over
en dan buigt even verder de asfaltweg rechts
omhoog en wordt een fietspad.

(Waar het pad voor de tweede keer naar links buigt,
ziet u voor u de grote kasteelhoeve Hartelstein
(17e/18e eeuw)).

2. Boven op de kanaaldijk gaat u L met rechts het
36 km lange Julianakanaal.

Na bijna 500 gaat u L over de smalle asfaltweg.
Vlak daarna aan de voorrangsweg gaat u R en u
steekt het beekje de Oude Kanjel over.

(Aan de overkant van het kanaal ligt het
industrieterrein Beatrixhaven. Links ziet u de grote
carréhoeve Wiegershof (1793), die gelegen is tussen
Itteren en Borgharen ).
Na ruim 300 m buigt het asfaltpad links omlaag.
(De windturbines, die u voor u ziet, staan in de
Belgische plaats Smeermaas/Lanaken. Links heeft u
mooi zicht op de kerk en het torentje van het kasteel
in Borgharen, waar u straks langs loopt).
200 m verder buigt het asfaltpad naar rechts met
links een groot weiland met canadassen/
productiebos. Negeer na 400 m zijweg scherp
links en volg het asfalt- fietspad verder RD met
rechts afrastering van het bedrijf Sibelco
Maalbedrijven Bij de ingang van het bedrijf
Sibelco steekt u de weg over en gaat u schuin
links het asfalt- fietspad omhoog.
(Let op! De route volgend moet u een korte steile
helling (geen pad) omhoog lopen. Wilt u dit niet of
kan u dat niet, ga dan hier L over het rustige twee
richtingen fietspad. Aan de doorgaande weg gaat u L.
Ga dan verder bij **** in punt 3).
Boven volgt u het pad langs het Julianakanaal.
(Een eindje verder ziet u schuin rechts voor u het
mooie toerentje van kasteel Meerssenhoven).

4. Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis en
gemeenschapshuis “St. Martinushoes” gaat u R
(Kerkveldweg). Aan de 3-sprong gaat u RD de
veldweg omhoog. Boven op de dijk bij ijzeren
hekken en bordje “kadevak 91042” gaat L over
het graspad over de dijk. Aan de asfaltweg gaat u
L omlaag.
(U kunt hier ook RD verder over de dijk lopen, die
vlak daarna naar links buigt. Aan de asfaltweg gaat u
RD over de grindweg verder over de dijk. Ga dan
verder bij **** in dit punt).
Let op! Na 100 m gaat u beneden voorbij stal en
wilgen L door de nauwe doorgang en loop RD
door het weiland met rechts afrastering.
(Soms is dit pad afgesloten. Loop dan RD en ga vlak
daarna R de asfaltweg omhoog. Ga dan verder bij
^^^^ in dit punt).
Aan het eind van het weiland gaat u via nauwe
doorgang R over het smalle pad gelegen tussen
afrasteringen. Aan de 3-sprong gaat u RD over
het pad gelegen tussen hagen. In Itteren gaat u R
over de asfaltweg, die even verder naar rechts
buigt.

(Als u hier L gaat, dan komt u na bijna 100 m aan de
doorgaande weg links bij het dorpswinkeltje/terras
genaamd ’t Winkelke. Als u hier aan de doorgaande
weg R gaat en meteen L gaat dan komt u bij de kerk
bij Taverne D’n Tabbernakel met leuk tuinterras met
daar tegenover ijsboerderij de Brigidahoeve met op
de binnenplaats een leuk terras).
Na 150 m gaat u L omhoog. ^^^^ Boven op de
dijk gaat u L.
**** (Even verder heeft u bij zitbank mooi uitzicht op
de Maas, die vanaf Borgharen tot Thorn de grens
vormt tussen Nederland n België. Aan de overkant
van de Maas ziet u op Belgische grondgebied het
natuurpark Hochter Bamp).
De grindweg wordt een klinkerpad langs de
kademuur. Negeer bij wit huis klinkerpad links
omlaag.
(Wilt u alsnog pauzeren, dan kunt u hier na het
centrum van Itteren lopen (150 m). Ga hier dan L het
klinkerpad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L en
meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R. Aan de
doorgaande weg komt u links bij terras ’t Winkelke.
Als u hier aan de doorgaande weg R gaat en meteen
L gaat dan komt u bij de kerk bij Taverne D’n
Tabbernakel met leuk tuinterras met daar tegenover
ijsboerderij de Brigidahoeve met op de binnenplaats
een leuk terras).
Een eindje verder passeert u rechts een dalend
stenen trappenpad 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. Hier ziet u rechts
aan de kademuur een steen waarop te zien is hoe
hoog de Maas stond in 1926-1993 en 1995).
Aan de 3-sprong bij grenspaal nr. 107 (zie
infobord) gaat u L over de klinkerweg en u verlaat
de Maas. (Loop hier a.u.b. niet RD langs de
tuintjes aan de Maas, dat is privé!).
(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 gedeelte 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..
5. Vlak daarna bij Mariakapel (1846/zie infobord)
en zitbank gaat u R over het twee richtingen
fietspad. Meteen daarna gaat u R en bij zitbanken
en infobord gaat u L en via klaphek loopt u het
natuur- begrazingsgebied binnen, het eerst
opgeleverde natuurgebied van het project
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Grensmaas. (Wanneer de Maas buiten haar oevers
staat, kunt u het alternatief lopen. Zie laatste alinea).
(Mogelijk komt u in dit natuurgebied Galloway
runderen en een harem Konikpaarden tegen).
Volg nu lange tijd RD het pad door het
struingebied met rechts van u de Grensmaas.
(Hier heeft u mooi uitzicht op het resultaat van de
Grensmaas
(rivierbeveiliging,
ontgrinding
en
natuurontwikkeling).
Na 1,2 km gaat u aan de 3-sprong bij enkele
(zit)keien RD over het pad met rechts de beboste
helling/Maas.
(Rechts ziet u hier in de zomer aan de Maas een
paars bloementapijt bestaande uit knikkende
wilgenroosjes. In de zomer staan hier veel wilde
bloemen o.a. vlinderstruiken. Een eindje verder ziet u
rechts het Belgische dorp Smeermaas. Voor u ziet u
de Corneliuskerk in Borgharen en de Sint Pietersberg
in Maastricht).
Negeer na 700 m asfaltpad links omhoog richting
breed ijzeren hek.
(Het pad buigt naar links en voor u in de verte ziet u
Maastricht met o.a. de bijna 80 m hoge rode
kerktoren van de St. Janskerk aan het Vrijthof en de
hoge toren van de St. Theresiakerk (rechts)).
Negeer zijpad links richting klein ijzeren hek.
(Schuin links voor u ziet u het torentje van kasteel
Borgharen).
Aan de 4-sprong van graspaden gaat u L richting
breed ijzeren hek en kerktoren met rechts van u
afrastering en via het klaphek verlaat u het
natuurgebied.
6. Bij wegkruis en infobord in Borgharen gaat u
RD (Kasteelstraat) met links de kasteelmuur.
(Even verder passeert u links het poortgebouw van
kasteel Borgharen, dat nadat het in 1318 verwoest
werd, rond 1500 herbouwd is. De oorsprong van het
kasteel dateert uit de 9e eeuw).
Aan de 3-sprong gaat u R (Kerkstraat).
(U kunt hier links een kijkje nemen op de prachtige
binnenplaats van de schitterend gerestaureerde
kasteelboerderij Borgharen (1651). Rechts op de
binnenplaats ziet u de vele deuren van de voormalige
paardenstallen).
U passeert links de Corneliuskerk (1888).
(Sinds 1773 vindt elk jaar in Borgharen het Cornelius
octaaf plaats, dat begint op de vrijdag voor de
sterfdag van de H. Cornelius (16 sept.). Op de
daarop volgende zondag vond de Haardergaank
(bidweg naar Borgharen) plaats. Pelgrims krijgen dan
de zegen met de relikwie van de H. Cornelius.
De zegen helpt tegen keelziekten, stuipen,
zenuwlijden, overspannenheid en ziekten van het
hoornvee).

Even verder passeert u rechts het voormalig klooster
(1923-1998/nu B&B) van de zuster Franciscanessen
van Mariadal ook wel de zusters van Roosendaal
genoemd. Aan de linker zijgevel staat boven onder
het kruis een groot H. Hartbeeld. De zusters gaven
o.a. in het dorp les op de meisjesschool).
Aan de 4-sprong gaat u R (Schoolstraat) Aan de
doorgaande weg komt u weer bij de grote
parkeerplaats.
Alternatief punt 4
Loop bij hoog water RD (1,8 km) over het twee
richtingen fietspad met rechts mooi uitzicht op
het resultaat van de Grensmaas (rivierbeveiliging,
ontgrinding en natuurontwikkeling). Bijna aan het
eind van het fietspad ziet u rechts in het
natuurgebied het kunstwerk “paardengraf” dat
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bestaat uit 65 grindblokken. Aan de 4-sprong in
Borgharen gaat u R (Trichtervoogdenstraat). Na
10 m gaat u R door de nauwe doorgang en volg
het graspad over de dijk. (U loopt dus nu parallel
aan de links gelegen Trichtervoogdenstraat). Aan de
smalle asfaltweg gaat u R. Meteen daarna bij
breed ijzeren hek gaat u L door het klaphek en u
loopt het natuurgebied binnen.
(Als u hier RD loopt (200 m) dan komt u bij het
kunstwerk paardengraf. Bij begin essen bosje gaat u
bij infobord R door het bosje).
Volg nu RD het graspad met links de afrastering
en de dijk. Aan het einde van de afrastering loopt
u nog 40 m RD. Aan de T-splitsing voor helling
gaat u L. Ga nu verder bij ^^^^ in punt 5).
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