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In 1995 werden de twee Maasdorpen Borgharen en Itteren landelijk bekend door de overstroming van de 
Maas. Tijdens dit leuke en gemakkelijke ommetje Borgharen, maakt u eerst een rondje om het prachtige 
Kasteel Borgharen en dan wandelt u een mooi stuk langs de Maas. Dan loopt u geruime tijd over 
grasdijken waar u lekker kunt uitwaaien. Het laatste stuk loopt u weer langs de Maas.  Bijna de hele route 
gaat over mooie graspaden.   
 

TIP: U kunt deze wandeling prima combineren met wandeling 641 Itteren. Ook kunt u de wandeling 
combineren met wandeling 803. 
 

Startadres: Grote parkeerplaats Bovenstraat 3, Borgharen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

4,94 km  1.10 uur  1 m  1 m 
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815. BORGHAREN 4,9 km 
 

1. Met uw rug naar de grote parkeerplaats gaat u 
L. Meteen daarna gaat u R (Schoolstraat) over de 
eenrichtingsweg. Aan de 4-sprong bij  
H. Hartbeeld,  met gedenkplaat uit dankbaarheid 
(behouden terugkomst militairen uit Indonesië 
(1945-1950)), gaat u L (Kerkstraat). U passeert 
meteen links Bed & Breakfast ’t Klooster met 
boven op het dak een mooi  torentje. Rechts 
passeert u de Corneliuskerk (1888), die te 
bezichtigen is.   
 

(Sinds 1773 vindt elk jaar in Borgharen het Cornelius 
octaaf plaats, dat begint op de vrijdag voor de 
sterfdag van de  H. Cornelius (16 september). Op de 
daarop volgende zondag vindt de Haardergaank 
(bidweg naar Borgharen) plaats. Duizenden pelgrims 
krijgen dan in de kerk de zegen met de relikwie van 
de H. Cornelius. De zegen helpt tegen keelziekten, 
stuipen, zenuwlijden, overspannenheid en ziekten 
van het  hoornvee). 
 

Aan de T-splitsing voor de voormalige 
kasteelhoeve gaat u L  (Kasteelstraat).   
 

(U kunt hier een kijkje nemen op de prachtige 
binnenplaats van de schitterend gerestaureerde 
kasteelboerderij Borgharen (1651), die in de  
19e eeuw grondig is verbouwd. Nu Bed & Breakfast. 
Rechts op de binnenplaats ziet u de vele deuren van 
de voormalige paardenstallen).  
 

Meteen daarna loopt u R via het prachtige 
poortgebouw met het schitterend torentje het 
kasteelterrein op.  (Als het hek gesloten is, is dit niet 
mogelijk, ga dan voor de poort L en ga verder bij *** 
in dit punt). Meteen na het poortgebouw gaat u L 
over het pad met rechts van u de kasteelgracht. 
Loop nu via de bomenlaan een rondje om het 
prachtige kasteel heen.  
 

(Aan de achterkant van het kasteel passeert u een 
vervallen (3-2015) ophaalbruggetje, dat uit de  
18e eeuw stamt. Aan het einde van het rondje 
passeert u de ingang naar de binnenplaats van het  
kasteel. Het ijzeren hek dateert uit 1786. Het kasteel 
is in de 9e eeuw ontstaan uit een donjon, een 
versterkte vierkante toren, die in 1318 grotendeels is 
verwoest. De hoofdvleugel stamt uit de 13e eeuw en 
is tot de 18e eeuw meerdere keren verbouwd. De 
twee vierkante torens stammen uit de 15e eeuw. In 
1995 werd de spits van de rechter hoektoren vernield 
door blikseminslag. De 2 vooruitspringende vleugels 
dateren uit de 16e/17e eeuw. Eind 2014 is gestart met 
de restauratie van het kasteel, die tot 2025/2030 zal 
duren).  
 

Via het prachtige poortgebouw (1897)  verlaat u 
het kasteelpark en gaat u R (Kasteelstraat).  
*** Steek de doorgaande weg over en loop bij 

wegkruis  en infobord RD over de smalle 
asfaltweg richting Maas.  
(De heuvel, die u aan de andere kant van de Maas 
ziet, is de voormalige stortplaats Belvédère in 
Maastricht, nu natuurgebied).  
 

Via  klaphek loopt u het natuur- begrazingsgebied 
Borgharen binnen en loopt u RD naar de Maas. 
 

(Dit is het eerst opgeleverde natuurgebied van het 
project Grensmaas. Mogelijk komt u in dit 
natuurgebied Galloway runderen of een harem Konik 
paarden tegen. Een harem (groep) bestaat uit een 
leidhengst met enkele merries en hun veulens).  
 

Aan de T-splitsing voor de Maas gaat u R over het 
graspad met rechts mooi zicht op de achterkant 
van het kasteel.   
 

(In de zomer als het water in Maas laag staat, kunt u 
hier ook RD over het smalle paadje lopen. Voor de 
Maas gaat u R over het smalle paadje waar mooie 
veldbloemen staan.  
 

Hier ziet u in de Maas buiten de hoofdgeul drie dode 
bomen liggen. Een deel van de stammen ligt 
permanent onder water. Om wegdrijven te 
voorkomen, zijn de bomen met kettingen 
vastgemaakt aan zware betonplaten (niet te zien). Dit 
zogenoemde rivierhout is bedoeld om een impuls te 
geven aan het waterecosysteem; dood hout werkt als 
een soort koraal waar het al snel krioelt van het 
leven. Aan het dode hout hechten zich allerlei kleine 
waterdiertjes als insectenlarven, kokerjuffers en 
mosselen, maar ook wieren en algen, die weer een 
belangrijke voedselbron voor vissen en vogels 
vormen. De wortels en takken dienen tevens als 
schuil- en paaiplaats voor jonge vis).  
 

Bij overloop met ijzeren hekwerk gaat u R omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L met links de 
bosstrook. Ga nu verder bij **** in dit punt)  
 

Negeer graspad rechts richting klaphek.  
 

(Kijk hier even achterom en u heeft in de verte mooi 
uitzicht op Maastricht o.a. op de bijna 80 m hoge 
rode  kerktoren van de St. Janskerk aan het Vrijthof 
en de hoge toren van de St. Theresiakerk (rechts). 
Aan de overkant van de Maas ziet u het Belgische 
dorp Smeermaas).  
 

**** Negeer een eind verder asfaltpad rechts 
omhoog richting breed ijzeren hek.  
 

(Hier ziet men goed de resultaten van het 
Grensmaasproject. Met de uitvoering van het 
Grensmaasproject hoopt men de kans op 
overstromingen terug te brengen tot gemiddeld 1 
keer per 250 jaar). 
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2. Let op! Na circa 250 m, aan het einde van de 
woonwijk (rechts) en waar de dijk (rechts) naar 
rechts buigt, gaat u  R over het graspad richting  
afrastering.   
Volg dan RD het pad met rechts van u de 
afrastering, dijk en woonwijk.  Ga aan het einde 
door het klaphek en ga R de asfaltweg omhoog.  
 

(U kunt hier naar het kunstwerk “paardengraf” lopen 
(200 m). Ga dan hier in het natuurgebied L over de 
smalle asfaltweg. Meteen na het begin van het 
essenbosje gaat u bij infobord R door het bosje en 
loop na het bosje het trappenpad omlaag en u komt 
bij het paardengraf. Het graf is in 2010 tijdens 
werkzaamheden van het Grensmaas project 
gevonden. Het vermaarde paardengraf dateert uit 
1794. De 65 paarden zijn om het leven gekomen 
tijdens de belegering van Maastricht door Franse 
troepen. Het gaat om cavaleriepaarden, waarvan een 
deel schotwonden had. Het kunstwerk bestaat uit 65 
grote grindblokken. Elke steen symboliseert één 
paardenskelet. De grindblokken zijn geplaatst in de 
vorm en de afmeting die het blootgelegde 
paardengraf ook had (50 m lang, 2 m breed). Bij het 
graf liggen vier grote, rond gepolijste, zwarte 
natuurstenen die dienen als rustplek. Bij het 
kunstwerk staat een infobord met de achtergronden 
van de vondst. De Brabantse kunstenaar Adri 
Verhoeven heeft het kunstwerk gemaakt).  
 

Na 30 m gaat u L door de nauwe doorgang en 
volg RD het graspad over de dijk, die na de grote 
overstromingen in 1993 en 1995 is aangelegd.  Ga 
aan het einde omlaag en ga door de nauwe 
doorgang. Aan de asfaltweg gaat u L. Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD 
(Bosveldweg). Na 10 m gaat u L door de nauwe 
doorgang en loop de dijk omhoog. Volg dan het 
graspad boven over de dijk RD.  
 

(Links ziet u de mergelheuvel van het bedrijf 
Ankerkade waar mergel, die gewonnen is in de 
groeve ’t Rooth, verwerkt wordt). 
 

Ga aan het einde door de volgende nauwe 
doorgang en ga L over de asfaltweg.   
 
3.  Na 10 m gaat  u voor fietsbord R over de dijk 
en volg de dijk RD langs de dijkbordjes 
92056/92057. Negeer bij beekje, genaamd de 
Kanjel, nauwe doorgang links. De dijk buigt naar 
rechts. (U kunt nu ook rechts beneden langs de dijk 
lopen).  Aan het einde buigt het pad naar rechts 
en ga bij bruggetje door de nauwe doorgang en 
ga L over de smalle asfaltweg.  
 

(Even verder ziet u links de keerstuw Limmel in het 
Julianakanaal).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Steek de 
voorrangsweg over en ga R over het graspad 
langs de zitbank.  
 

(Links ziet u hier de stuw van Borgharen (1929) met 
een verval van 6 m. Bij de stuw is een vistrap 
aangelegd om de trek van vissen te verbeteren. De 
waterafvoer bij Borgharen varieert van 5 mᶟ per 
seconde in een droge zomer tot boven de 3000 mᶟ 
per seconde in een natte winter).  
 

Loop bij trafohuisje RD langs ijzeren hek en loop 
RD over de dijk.  
 

(Mag of kunt u niet RD over de dijk lopen, ga dan 
terug naar de asfaltweg, steek over en ga L over de 
asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L 
(Grotedries) en ga RD door het klaphek. Ga verder 
bij **** in dit punt)  
 

Aan het einde gaat u L door het klaphek en 
daarna meteen **** aan de  
4-sprong R over het graspad en blijf het pad 
langs de Maas verder RD volgen. Aan de  
3-sprong bij (kleine) oude liggende boom en waar 
de dijk naar rechts buigt, gaat u R over het 
graspad omhoog. Ga door het klaphek en volg de 
asfaltweg RD. Aan de doorgaande weg bij 
wegkruis gaat u R en u komt weer bij de grote 
parkeerplaats.

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.   

 

 


