
Ommetje veelzijdig Maasdal
6 km

Meer wandelplezier?
Bekijk alle ommetjes op: www.hetsmalstestukjenederland.nl. 
Even de weg kwijt? Download dan de Avenza app met de gratis kaart ‘Wandelroutenetwerk gemeente 
Echt-Susteren’ met daarop alle knooppunten. Scan de QR-code en bekijk de downloadinstructie.

Het Smalste Stukje Nederland
Kom genieten in Het Smalste Stukje Nederland, daar waar Nederland slechts 4,8 km breed is. Het vlakke groene landschap maakt Het 
Smalste Stukje Nederland een heerlijke plek om te wandelen en fietsen. Ervaar en vier het bourgondische leven in de pittoreske dorpjes 
en geniet van heerlijke culinaire gerechten. Bezoek bijzondere gebouwen, beleef religieus erfgoed digitaal in 360 graden en komt tot 
bezinning. Beleef de leukste dagjes uit en geniet van het leven.

Ideale uitvalsbasis
Bovendien vormt Het Smalste Stukje Nederland dé ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wilt u op de fiets naar het Belgische Maaseik? 
Met de trein gaan shoppen in Maastricht? Of bij het meest westelijke punt van Duitsland ervaren hoe het is om in twee landen tegelijk te staan. 
Het kan allemaal vanuit Het Smalste Stukje Nederland.

Breed genoeg om volop te genieten
Hier wordt het goede leven gevierd! Dat is te zien aan de ontspannen sfeer, enorme gastvrijheid en verbonden samenleving. Dus ben je op zoek 
naar balans en wil je ontsnappen aan de 24-uurs economie? Neem dan de tijd om Het Smalste Stukje Nederland zelf te ontdekken.

De Rug

RU
ITERSD

IJK

©
 2

02
1 

EM
K 

ca
rt

o
g

ra
fi

e

25

1

62
63

60

77
79

5

57

78

59

0

STARTPUNT

Roosteren

Visserweert

Kokkelert

M
aas

Maas

5

2

3

1

6

4

500 m

RU
IT

ER
S B

A
A

N

M
AASEIKERW

EG 

79

1

P

Via onderstaande beschrijving wandel je ommetje
veelzijdig Maasdal (6 km). Let op de routepijltjes X.

Verlaat de parkeerplaats bij de hoofdingang van de 
Roosterhoeve en ga rechtsaf (via de Hoekstraat). Loop de 
straat uit en volg de routepijltjes X. Ga dan weer rechtsaf 
(Passtraat) tot je bij een T-splitsing komt. Ga hier linksaf 
naar de Eyckholtstraat. Verderop zie je aan de rechterkant 
kasteel Eyckholt liggen  1. Loop rechtdoor tot je bij de  
T-splitsing (de Maasheuvel) bij knooppunt 79 bent. Steek 
de weg over en loop rechtdoor tot je bij de rotonde komt. 
Ga via de oversteekplaats (links van de rotonde) rechtdoor 
over de rotonde en loop richting knooppunt 25. Bij knoop-
punt 25 ga je rechtsaf (de weg over) richting knooppunt 77. 
Bij knooppunt 77 ga je linksaf, over het bergje en door het 
klaphekje. Je loopt nu langs de Maas door Rivierpark Maas-
vallei 2   . Verderop ga je weer door een klaphekje en kom je 
in natuurgebied de Rug, waar wilde konikpaarden grazen 
 3 . Houd voldoende afstand van de paarden (minimaal 
25 meter) en blijf langs de Maas lopen. Loop dan onder 
de brug (Pater Sangers brug 4 ) door naar knooppunt 
78. Volg de route door natuurgebied de Rug 5 naar 
knooppunt 57 en 59. Je passeert de pelgrimsroute  
naar Santiago de Compostela  6. Ga van knooppunt 59 
naar 60. Iets verderop kun je de parkeerplaats aan de  
rechterkant zien liggen. 
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1. Kasteel Eyckholt
Het huidige kasteel Eyckholt is halverwege de achttiende 
eeuw gebouwd. De toren is een stuk ouder en stamt uit de 
zestiende eeuw. Het witte kasteel deed vroeger dienst als 
boerderij van de kasteelheer van Kasteel Ter Borch. Toen 
Kasteel Ter Borch in 1632 verwoest werd, verhuisde de
kasteelheer naar de boerderij die gepromoveerd werd tot
Kasteel Eyckholt. Dit kasteel is een van de kleinste kastelen
in Nederland én je kunt er ook nog culinair genieten. 
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4. Pater Sangersbrug
Vanuit Roosteren kun je de Maas oversteken naar Maaseik 
via de Pater Sangersbrug. Deze stalen brug is aangelegd in 
1952 en was tot 1973 de enige brug tussen het Nederlands
en Belgisch Limburg. Pater Sangers, naar wie de brug
vernoemd is, zette zich in om de streekgeschiedenis van het 
Maasland tot leven te brengen. Precies op de grens tussen 
Nederland en België pakken twee handen elk een touw 
vast. Onder de knoop van het touw staat de tekst: “Pater 
Sangersbrug. Twee Limburgen, een volk.” 
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2. Rivierpark Maasvallei
De Maas is een regenrivier die voor een deel de grens tussen 
België en Nederland volgt van Maastricht tot Kessenich. 
Het Rivierpark, waar de Maas doorheen stroomt, heeft
over een lengte van 40 kilometer een gevarieerd landschap.
Met oude rivierarmen, oeverwallen, stroomgeulen,
grindbanken en historische dorpjes is er genoeg te
beleven. Daarnaast is in Rivierpark Maasvallei ook de in 
2021 bekroonde lange afstandswandeling van 137 km te 
vinden. Kijk voor meer informatie over deze wandeling op:
www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/langeafstandswandeling.

3. Konikpaarden
In Rivierpark Maasvallei en natuurgebied de Rug lopen
verschillende konikpaarden rond. Oorspronkelijk komen deze 
paarden uit Polen. Ze danken hun naam aan het woord 
‘konik’ dat ‘paardje’ betekent in het Pools. Konikpaarden 
zijn echte kuddedieren. Ze lijken eerder op een pony dan 
een paard en zijn grijs of bruin van kleur. De konikpaarden 
worden ingezet als wilde grazers om de grassen kort te 
houden. Omdat konikpaarden wilde dieren zijn, wordt 
aangeraden altijd 25 meter afstand te houden. 
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5. Natuurgebied de Rug
Natuurgebied de Rug beschermt het dorp Roosteren 
tegen hoogwater van de Maas en is een waterwingebied. 
Het oevergrondwater dat hier opgepompt wordt, is al  
deels gefilterd via het grind in de bodem langs de Maas. 
Natuurgebied de Rug strekt zich uit langs de oever van de 
Maas en maakt deel uit van Rivierpark Maasvallei. In dit 
groene landschap grazen de konikpaarden die regelmatig 
de Maas oversteken naar het Belgisch Limburg. 
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6. Santiago de Compostela / Jacobspad
Door het Maasdal loopt de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostela, ook wel het Jacobspad genoemd. In  
Limburg is deze pelgrimsroute verdeeld in 10 etappes.  
Tijdens de etappe Maaseik – Sittard steek je vanuit Maas-
eik over naar Roosteren. De pelgrimsroute van Sint  
Jacobus is te herkennen aan de blauwe bordjes met de 
gele Jacobsschelp. Op markante plaatsen zijn bronzen 
Jacobsschelpen in de weg aangebracht zoals hierboven 
afgebeeld. Wil je de volledige route naar Santiago de 
Compostela wandelen? Dan ben je vanuit Nederland  
ongeveer 2.400 kilometer en drie á vier maanden onder-
weg. Kijk voor meer infomatie op www.santiago.nl of  
op www.stjacobspad.nl (route door Limburg).
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