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Het plateau en hellingbos bij Elsloo
Harry Boelen, Maastricht
Deze ca. 9 kilometer lange wandeling voert ons via de oude dorpskern van Elsloo naar het op het
plateau gelegen rustieke Catsop. Daarna dalen we door het langgerekte Bunderbos, met zijn vele
bronbeekjes, af naar het Maasdal. We starten de wandeling vanaf de parkeerplaats bij kasteel Elsloo
gelegen aan de Maasbergweg 1, 6181 GV Elsloo.
De wandeling
Vanaf de parkeerplaats (Punt 1) lopen we door de grote
toegangspoort het park van het kasteel binnen. We houden
meteen links aan en lopen voorlangs het kasteel.
Hoewel er nog steeds wordt gesproken over het kasteel van
Elsloo, is er van een echt kasteel eigenlijk geen sprake meer.
Wat er nu nog staat is een gerestaureerde ronde toren van een
vroeger kasteel, waarvan verder niets is overgebleven dan de
bewering dat restanten iets verderop in de Maasbodem liggen.
Het huidige “kasteel” bestaat uit de bijgebouwen van een
17e eeuws, niet meer bestaand landhuis.

Kasteel Elsloo

Via een stenen trap bereiken we de voet van de Maasberg.
Deze gaan we rechts omhoog. Na ca. 80 meter nemen we
het trappenpad links omhoog. Als we boven zijn hebben we
een mooi uitzicht over het Maasdal. Op de klinkerweg gaan
we scherp terug naar rechts. De weg draait naar links en we
lopen langs het streekmuseum.

De omgeving van de kapel heet Aan de Kaak. De Kaak was een
schandpaal die vroeger op de plaats van de kapel heeft gestaan.
De slachtoffers moesten, voor iedereen goed zichtbaar, “aan de
kaak gesteld worden”.
Al na 30 meter nemen we het klappoortje naar rechts en via
een trappenpad lopen we omlaag een bos binnen. Op de
Y – splitsing gaan we naar rechts het trappenpad omhoog.
Als we boven zijn gaan we op het dwarspad even naar links
en houden dan op de splitsing rechts aan. Na ca. 80 meter
nemen we bij twee groene paaltjes het pad naar links. We
blijven dit pad rechtdoor volgen tot bij een weiland. Hier
gaan we door het klappoortje naar links en nemen dan
meteen het paadje naar rechts. Op het kruispunt blijven we
rechtdoor lopen over de spoorbrug. Na de brug gaan we
naar links. Bij een dwarsweg gaan we opnieuw naar links. We
lopen nu een stukje langs het spoor en nemen dan de brede
asfaltweg naar rechts. Vlak vóór het eerste woonhuis nemen
we het pad naar links. Op het kruispunt lopen we over het
Kempken rechtdoor. Op de Daalstraat gaan we naar links en
na 80 meter gaan we naar rechts, Aan de Gellik. Ca. 100 meter
voorbij het laatste woonhuis nemen we de veldweg naar rechts.
Deze veldweg brengt ons op een verharde dwarsweg in het
dorp Catsop. Hier gaan we naar rechts en bereiken al spoedig
de splitsing met in het midden de Mariakapel van Catsop.
Een bord geeft informatie over de kapel. Op deze splitsing gaan
we naar links. Deze straat heet Op De Dries. Op het driehoekige
pleintje gaan we bij huisnummer 19 naar links. (Punt 2)

Het streekmuseum de Schippersbeurs, dat zijn naam ontleent
aan de voormalige schippersbeurs,werd in 1620 gebouwd door
schipper en reder Jan Conincx. De twee aangrenzende woningen dateren uit de 18e eeuw.
We blijven over de Dorpsstraat rechtdoor lopen. Let eens op de
vele prachtig gerestaureerde huizen links en rechts van de weg.
Op de splitsing bij de kapel nemen we de Kaakstraat naar rechts.

De Drees van Catsop
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van de Maas, België.
Dit pleintje is de Dries, of in het Limburgs de Drees, van Catsop.
Vroeger was hier een grote waterplas, de Dreespool genaamd.
Men kon er paarden en koeien laten drinken en het was de
ontmoetingsplaats van de plaatselijke inwoners.
De veldweg links bij het trafohuisje negeren we. We komen
op een kruispunt met een wegkruis. Een informatiebord
geeft informatie over dit wegkruis. We blijven rechtdoor
lopen en passeren een wit woonhuis. We negeren een weg
naar rechts en 80 meter verder nemen we de veldweg naar
links. Aan de bosrand draaien we met het pad mee, links
omhoog. Bij de rustbank gaan we naar rechts en blijven
de bosrand volgen. Na ca. 200 meter nemen we het smalle
bospaadje naar rechts. We blijven dit dalende, slingerende
paadje tot beneden volgen en steken een houten bruggetje
over. Na het bruggetje gaan we naar links en negeren de
duiker naar rechts onder het spoor door. (Punt 3)

Na het uitzichtpunt volgen we het dalende bospad tot beneden.
Na de slagboom gaan we op de verkeersweg even naar links
en nemen vlak voor het viaduct de veldweg naar rechts. We
lopen nu parallel met de spoorlijn. We komen bij de duiker
onder het spoor waar we eerder in de wandeling al zijn langs
gelopen. (Punt 3)
Deze keer gaan we naar links onder de duiker door. We
negeren de stalen trap links omhoog. We negeren paden
naar links en blijven onze weg langs de Hemelsbeek alsmaar
volgen. Op het dwarspad met het houten bruggetje gaan
we naar links. Bij de verharde weg nemen we het pad naar
rechts dat parallel met het asfalt loopt. (Punt 5) Na ca. 400
meter nemen we bij een informatiebord het draaipoortje
naar rechts. Via een stalen brug en stalen vlonderpad komen
we weer aan de rand van het bos. We blijven nu het pad
onderlangs het hellingbos volgen en bereiken de vijver van
kasteel Elsloo. We zijn dan weldra terug op onze parkeerplaats.
Foto’s: van de schrijver
Routekaartje: Rim Beckers
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Links beneden ons ligt het dorpje Geulle. Vóór ons het Julianakanaal met daarachter de Maas en in de verte, aan de overkant
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80 meter na de duiker nemen we de holle weg naar links. Op
het einde van de holle weg draait onze weg naar rechts en
wordt breder. We moeten nu even opletten: na ca. 30 meter
nemen we het smalle paadje schuin links naar voren. We
lopen nu over een smal paadje over de helling van het bos.
Als we boven zijn draait ons paadje naar links en we verlaten
het bos. We passeren een draaipoortje en komen al snel op
het kruispunt met de Hussenbergstraat. Deze steken we over
en lopen het Steegske in. Al spoedig gaat deze straat over in
een voetpad tussen weilanden en boomgaarden door. Een
pad naar links negeren we. Tussen twee woonhuizen door
bereiken we een dwarsweg. We gaan hier naar rechts. (Punt 4)
We passeren een houten slagboom en even verder komen
we op een uitzichtpunt met rustbanken.
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