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Net ten noorden van Maasmechelen en ten westen van Obbicht ligt aan de overkant van de Maas het
Belgische plaatsje Dilsen. Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling wandelt u langs de
Viertsebeek naar een mooi natuurgebied. Na een stuk langs de Maas loopt u tussen twee grote
waterplassen door het natuurgebied Negenoord. Hier wandelt u een mooi stuk langs de Oude Maas en dan
volgt u een veldweg naar de buurtschap Boyen. Via een veldweg en een stukje langs de Viertsebeek komt
u weer bij het café.
Gps afstand 10400 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 7 m.
Startadres: parkeerplaats Lidl, Oude Kerkstraat, Dilsen-Stokkem.
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952 DILSEN 10,4 km
1. Met uw rug naar de supermarkt Lidl gaat u L.
Negeer zijweg links (Stokkemerbaan). Meteen
daarna gaat u L (Oude Kerkstraat). Aan de 3sprong gaat u L (M. Stansstraat). Vlak daarna aan
de volgende 3-sprong gaat u R (Vissersstraat).
Aan de 3-sprong bij brede zitbank, infobord
(achterkant) en parkeerplaats gaat u RD (rode
driehoek/blauwe ruit) met rechts van u de Oude
Maas. Na 400 m gaat u L de veldweg omhoog. (U
verlaat hier even de wandelmarkeringen). Vlak daarna
gaat u aan de 4-sprong R. Aan de 3-sprong loopt
RD (rode driehoek/blauwe ruit) en volg geruime tijd
deze veldweg.

water in de Maas worden in dit bouwwerk de schutten
omhooggetrokken, zodat het Maaswater tijdelijk via de
grote plas Negenoord in het grote overloopgebied
wordt “opgeslagen”).

(Een eind verder ziet u rechts voor u in de verte de
kerktoren in Grevenbicht (NL)).

(De 10 m hoge driehoekige uitkijktoren staat op een
terp. De buitenkant van de toren is afgewerkt met
stampleem, een techniek die reeds duizenden jaren
bestaat. Zie infobord bij toren. Boven heeft u mooi
uitzicht o.a. in de verte op twee mijnschachten van de
voormalige steenkoolmijn Eisden (Maasmechelen)).

Aan de asfaltweg gaat u R (blauwe ruit/rode
driehoek). Neem nu de eerste veldweg/grindweg R
(blauwe ruit/rode driehoek) omlaag, die u geruime
tijd RD volgt. (Een eind verder ziet u rechts weer een
restant van de Oude Maas.) Aan de T-splitsing gaat
u L omhoog. Meteen daarna gaat u bij zitbanken R
(blauwe ruit/rode driehoek) over de betonweg
(fietspad).
(Bij de zitbanken staat beneden aan de grond op steen
een herinneringsplaquette ter herinnering aan de 20
jarige Lucien Vandenbroeck uit St. Gilles Brussel, die
bij het begin van de Tweede Wereldoorlog door de
Duisters hier werd neergeschoten. Zie info op
plaquette.
Negeer zijweg schuin rechts richting woningen
buurtschap Boyen
2. (Rechts ziet u de buurtschap Boyen dat tot 1814 bij
het Nederlandse dorp Grevenbicht hoorde en op de
rechter Maasoever lag. In 1643 vond er echter een
grote overstroming plaats, waarna de Maas haar loop
naar het oosten verlegde en Boyen van de rechter
Maasoever werd afgesneden. De oorspronkelijke
Maas bedding (Oude Maas) werd een afgesneden
Maas meander die geleidelijk verlandde. Aldus kwam
Boyen op de linker Maasoever te liggen en was over
land bereikbaar via Stokkem in plaats van via
Grevenbicht)
Op kruising met rechts doorgang kademuur gaat u
L. De weg maakt een bocht naar links. Boven bij Tsplitsing scherp R verder langs grenspaal nr 119
en de Maas. De Maas ligt nu links van het pad. U
passeert een paal met zonnepaneel en bouwwerk
aan de Maas
(Bij het begin en bij het einde van dit bouwwerk kunt u
de betonnen trap omlaag lopen. Beneden kunt u via de
lange vogel uitkijkwand watervogels spotten. Bij hoog

De grindweg buigt even verder naar rechts en u
loopt verder door het 155 hectare grote
natuurgebied Negenoord met rechts van u de grote
plas (voormalig grindgat) Negenoord West en links
van u grote plas Negenoord - Oost, eveneens een
voormalig grindgat. Aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u R en ga dan bij breed houten hek door het
klaphek. U passeert meteen links de uitkijktoren

Meteen voorbij de uitkijktoren gaat u aan de 3sprong bij zitbank en infobord L (groene
rechthoek) over de smalle asfaltweg verder door
het natuurgebied.
3. Bij zwerfstenen, infoborden, breed houten hek
en brug gaat u vóór het grote houten hek R over
het graspad/grindpad met links van u de Oude
Maas in Stokkem.
(Bijna aan het eind van het pad passeert u rechts een
vierhoekige vijver, de schaatsvijver).
Aan de 4-sprong bij zitbank (een fijne pauzeplek na
6,5 km) gaat u L (groene rechthoek) de smalle
asfaltweg het asfaltpad omlaag met links van u een
“haventje” in de Oude Maas.
Waar boven de smalle asfaltweg naar links buigt,
loopt u RD langs de houten afzetting over het
grindpaadje dat vlak daarna naar links buigt. Via
klaphek verlaat u het natuurgebied. Ga op Tsplitsing R over het pad richting aanlegsteiger. Bij
de aanlegsteiger loopt u RD over het brede
graspad met rechts van u de grote plas Negenoord
West. Na 700 m gaat u aan het einde van het
graspad L de betonweg omhoog. Negeer meteen
veldweg rechts. Boven gaat u R (rode
driehoek/oranje cirkel) over de betonweg (fietspad)
en u loopt het buurtschap Boyen binnen. Vlak vóór
huisnr. 7 en bij begin kademuur gaat u scherp L
over de veldweg. (Schrik niet van de hond achter de
afrastering!). Aan de 3-sprong bij kapel van de
Zeven Smarten (1887) gaat u RD (oranje cirkel/gele
zeshoek). Negeer veldweg links. Meteen daarna
aan de T-splitsing bij infobordje gaat u R (oranje
cirkel).

4. Aan de 3-sprong in de buurtschap Boyen gaat u
L (rode driehoek).
(Het gehucht Boyen, nu gelegen tussen Oude Maas
en huidig stroomgebied Maas, behoorde oorspronkelijk
bij de Nederlandse gemeente Grevenbicht. Door de
natuurlijke Maasverschuiving in 1751 werd het gehucht
van Grevenbicht gescheiden en in 1814 bij Stokkem
gevoegd. Pas in 1839 werd het officieel bij België
gevoegd).
Aan de 3-sprong gaat u L (rode driehoek/blauwe
ruit) omlaag. Aan de volgende 3-sprong gaat u R
(rode driehoek/blauwe ruit) langs een boerderij
(nr.19). Aan het einde van de boerderij wordt de
asfaltweg een veldweg, die u geruime tijd RD volgt.
Aan de T-splitsing gaat u R (rode driehoek/blauwe
ruit) over de asfaltweg. Negeer veldweg links. Via
brug steekt u de Oude Maas over. Aan de 3-sprong
gaat u R (Visserstraat/rode driehoek/blauwe ruit).
(Als u hier 50 m RD loopt en dan bij wegkruis R gaat,
dan komt u in het Mariapark waar o.a. de
monumentale kerktoren van de voormalige St.
Martinuskerk staat. De vierkante alleenstaande toren
(zonder dak) stamt uit circa 1250 eeuw. De
Martinuskerk werd in 1250 gebouwd en op de plek
waar de oude kerk stond. Zie voor meer info infobord.
De oude kerk, die 4 m boven het toenmalige waterpeil
van de Maas stond, was een veilige haven bij
overstromingen. Het kerkschip werd in 1928
afgebroken. In de toren staat een graftombe
(knekelhuis) met de volgende inscriptie: “Tot zalig
aandenken aan hun voorouders hebben in 1960 -1961
de inwoners van Dilsen dit Mariapark aangelegd. De
heilige plaats waar meer dan elf eeuwen altaar en kerk
stond blijven dierbaar aan het nageslacht. Deze
graftombe is gevuld met stoffelijke overschot van onze
voorouders op dit kerkhof begraven van 800 – 1920.
Zij zullen verrijzen” Het voormalige kerkhof is in 1960
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omgevormd tot een Mariapark waarin nog enkele
e
e
graftombes uit de 17 en 18 eeuw staan. In het
Mariapark
staat
een
Lourdesgrot
en
een
kruiswegstatie. Het bijzondere aan deze kruiswegstatie
is dat deze bestaat uit 15 staties (normaal 14)).
U passeert in de Visserstraat huisnr. 6, de
voormalige schippersherberg “In de Weerwolf”
e
(18 eeuw), die hier aan de visserskade stond.
(De herberg werd eind 18de eeuw uitgebaat door
Joannes Op den Acker. Deze werd door drossaard
Clercx in zijn herberg aangehouden en als
bokkenrijder werd hij opgehangen).
Negeer klinkerweg links (Gruisweg).
(De Vissersstraat, nu gelegen langs de Oude Maas,
maakt deel uit van Oud-Dilsen, dat tot 1740 aan de
Maas lag. Toen de Maas haar nieuwe loop aannam na
de dijkdoorbraak van 1740 verdween de Maashandel
uit Dilsen. Het vroegere vissersdorpje bleef bereikbaar
voor boten via de oude havengeul (Oude Maas) tot
ijsschotsen in 1816 de havengeul versperden en de
haven in onbruik geraakte. De dorpskern van Dilsen
verplaatste zich landinwaarts).
Neem nu de tweede klinkerweg L (Korte Steeg).
(Een eindje verder heeft u links mooi zicht op de oude
kerktoren zonder spits). Aan de T-splitsing gaat u R.
(De schoorsteen, die u hier links aan het einde van de
straat ziet, hoorde bij Stoombierbrouwerij St Jozef, die
reeds in het begin van de 17de eeuw werd vermeld en
tot 1930 in bedrijf was als artisanale brouwerij).
Aan de 3-sprong loopt u RD.
Steek de
voorrangsweg over en ga R (Oude Kerkstraat).
Volg nu de doorgaande weg, die naar links buigt. U
komt
weer
bij
het
beginpunt.
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