
  

Drielandenwandeling  

“Puntje Pruuses, Beetje Belsj” (20 km) 

Bij deze drielandenroute zet je voet aan de grond in drie landen: Nederland, Duitsland en België. Daarbij 

doorkruis je twee maal het smalste stukje Nederland. Eerst van West naar Oost, en daarna weer terug. 

De route begint in Nederland enkele tientallen meters van de Belgische grens. Je kunt er zo naar toelopen, 

maar dat bewaren we voor het einde van de tocht. De heenweg (8 Kilometer), volgt eerst het Jacobspad van 

Maaseik naar Susteren en vervolgens via het station naar Duitsland. Dit eerste deel is relatief wat saaier. De 

terugweg is langer (12 km) en voert je door bos, langs een beekdal, en mooie dorpsgezichten. Aan het einde 

loop je over een dijk naar de brug van Maaseik en steek je die om België aan te tikken. 

Start/finish 

De start/finish van deze route is de parking aan de Maaseikerweg vlak voor de Pater 

Sangersbrug/grensovergang. Kom je van de A2 vanuit het Noorden, neem dan de afslag 46 Roosteren en ga bij 

de rotonde rechts, bij de eerste stoplichten rechtdoor en bij de tweede stoplichten linksaf richting Maaseik. 

Vanuit het Zuiden afslag 46, bij de eerste stoplichten links, bij de tweede stoplichten linksaf richting Maaseik. 

Vanaf de tweede stoplichten is het nog 2.9 kilometer tot aan een kleine parkeerplaats rechts, net vóór de brug. 

Het betreft een rondwandeling, dus je kunt in principe op elke punt langs de route beginnen. 

De route volgt deels het bestaande knooppuntennetwerk, maar niet overal. Waar dit wel van toepassing is, zijn 

de betreffende knooppunten opgenomen in de beschrijving. 

N296 

Het doel van de wandeling is op een zo interessant mogelijke manier het smalste stukje Nederland te 

doorkruisen. We moeten daarbij zowel het Julianakanaal als de snelweg A2 oversteken en ontkomen we er niet 

aan een paar keer langs de drukke provinciale weg te lopen. Het betref een drietal passages met een totale 

lengte van 3,4 km. Je loopt op het fietspad en het is veilig, maar het zijn wel de saaiste en minst rustige delen 

van de route. 

Openbaar vervoer 

Als je met de trein komt, kun je de route ook starten bij station Susteren. Nadeel is dan dat de opbouw van de 

route iets minder leuk is en je eindigt met het wat saaiere deel. Desgewenst kun je vanuit Maaseik de bus terug 

nemen naar station Susteren en dit deel overslaan. Dat scheelt 7 km. In dat geval ga je, nadat je de brug naar 

België en het zebrapad bent overgestoken, niet rechtsaf, maar linksaf. Steek de ovotonde (langgerekte 

rotonde) schuin over via de zebrapaden naar de Monseigneur Koningsstraat, bushalte Ziekenhuis. Hier neem je 

lijn 65 richting Nieuwstadt en stap je uit bij station Susteren (15 minuten). 

Je kunt het eerste deel ook overslaan als je met de auto bent. In dat geval parkeer je het beste de auto op 

Koningin Fabiolalaan in Maaseik (gratis) en loop je (400 m) naar de bushalte Ziekenhuis, Monseigneur 

Koningsstraat. Neem hier lijn 65 naar Nieuwstadt en stap uit bij Susteren Station (15 mintuten). Je pikt dan de 

route op bij de NS-logo in de beschrijving. Aan het eind van de wandeling neem je direct nadat je de brug naar 

België bent overgestoken het zebrapad rechtsaf dan rechtdoor richting de Koningin Fabiolalaan. 

Let op: deze grensoverschrijdende bus gaat slechts éénmaal per uur en ’s avonds en op zondag alleen na 

telefonisch reserveren. Raadpleeg altijd eerst de dienstregeling van Arriva (kies reiswijze “met de bus”, plaats 

“Maaseik”, lijn “ 65 naar Nieuwstadt”, Halte “Ms Koningsstraat”).   

https://www.arriva.nl/consumenten/reisinformatie-1/dienstregeling.htm


 

  KP Beschrijving 

 start 78 Verlaat de parkeerplaats (met je rug naar de brug), ga het trapje af en door het hekje. Ga 
rechtdoor, tussen de bomenrijen. Volg de route naar KP 57  

In dit gebied lopen Konikpaarden. Soms aan deze kant, vaak aan de andere kant van 
de brug, waar je aan het eind van de wandeling komt. 

 Na 500m  Ga door het hekje en vervolg je weg rechtdoor. 
 Na 700m 57 Ga door het hekje, loop de dijk op en ga rechtdoor. Richting KP 59. 

 Na 300m 59 Je loopt Roosteren binnen, bi de splitsing rechtsaf. Richting KP 60. 

 Na 100m 60 Houdt links aan. Richting KN 63 
 Na 100m  Sla linksaf, Drs. J. Lebenstraat. 

 Na 200m 63 Bij de kerk, steek de straat over, sla linksaf. Richting KP 2. 
Rechts aanhouden (de kapel blijft aan je linkerkant). 

 
Na 100m  Je passeert een buurtsuper en bakker. Rechtdoor in de Molenstraat. 

 Na 400m  Je passeert een kruisbeeld bij een speeltuin 

 Na 100 m 2 Rechtsaf, Oude Sluispad. (Je verlaat hier het knooppuntennetwerk, maar je volgt wel het 
Jacobspad). 

 Na 100m  Neem de trap rechts naar boven tot aan de straatkant (N296).  

 Na 100m  Ga boven direct naar links en loop over het Julianakanaal en de A2.  
 Na 300m  Direct na de A2 neem je het voetpad links van het muurtje. Ga de trap af en loop Oud 

Roosteren in.  

 Na 200m  Ga rechtsaf de Brugstraat in. 
 Na 200m  Bij de stoplichten linksaf. Blijf aan de linkerkant van de N296 lopen. 

 Na 500m  Bij de bebouwde kom van Dieteren, schuin naar links het dorp in. 
 Na 400m 6 Bij de kerk rechtsaf, weg met bocht. Richting KN 7. 

 Na 100m  Linksaf, Paerleplein. Dan rechtdoor tot aan KN 7. 

 Na 400 7 Bij een pleintje met kruisbeeld (Ziltstraat) rechts aanhouden. Richting KP 27 
 Na 100m  Bij speeltuintje, rechts aanhouden, Louerstraat. 

 Na 400m 27 Rechtdoor. Richting KP 28. 

 Na 100m 28 Rechtdoor, door tunneltje. Richting KP 29 
 Na 100m 29 Rechtdoor, langs rand van de bebouwde kom van Susteren. Richting KP 33. 

 Na 400m  De bebouwde kom van Susteren binnenlopen. Rechtdoor, het Jacobspad volgen. 
 Na 100m 33 De straat oversteken en rechtdoor (bordje richting station). Richting KP 35 

 Na 200m 35 Linksaf Feurthstraat, richting KP 36 

 
Na 100m  Na een groenteboer, bij huisnummer 64a rechtsaf, Lesschenbroekstraat. 

 Na 100m 36 Rechtdoor; richting KP 32 
 Na 100m  Rechtdoor, Heurtestraat. 

 Na 200m  Bij huisnummer 35, linksaf, St. Barbarastraat 

 Na 100m  Bij huisnummer 36, rechtsaf, Onderkampstraat 
 Na 100m 32 Rechtsaf, langs het spoor, richting KP 43 

 

 

Na 100m  Station Susteren. Gratis drinkwatertappunt. 
NB: Kom je met de trein of maak je gebruik van de busverbinding, dan start de wandeling hier. 
Verlaat het station, ga linksaf met het spoor aan je rechterhand en loop naar de spoorovergang. 

 Na 200m 43 
47 

Aan het einde, linksaf het spoor over. Richting KP 47 

 Na 100m 47 Weg oversteken en rechts aanhouden (IJsstraat). Richting KP 90. 

 Na 300m  Sla bij rood/witte hekken linksaf richting “Westpunt Duitsland”. De weg blijft IJsstraat. 

 Na 600m  Welkom in Duitsland! 
 Na 100m  Sla rechtsaf, langs informatiepanelen over grintpad en schuin naar links naar brug over de Rode 

Beek.  
Op de brug zie je rechts zie je een rode mast, wat het meest Westelijke puntje van 
Duitsland markeert. De grens is gemarkeerd als een bankje: je billen zitten in NL en je 
benen in D. Je kunt er desgewenst naar toe lopen (ongeveer 100m) 

    Welkom terug in Nederland! Het midden van de beek is weer de grens met Nederland.  
Loop aan de anderen kant van de brug verder over het onverharde paadje. 

 Na 200m  Linksaf 

 Na 400m 90 Net na een boerderij rechtsaf, Krekelzankweg. Richting KP 79 

 Na 500m 79 Aan einde van de weg bij het spoor linksaf, Funkelweideweg, richting KP 87 
 Na 100m 87 Na de brug linksaf, de trap af en door de tunnel langs de Vloedgraaf. Richting KP 77. 

 Na 300m 77 Door het hekje, rechtsaf verharde pad volgen. Richting KP 75. 



 Na 400m 75 Bij een overdekt rustpunt “’t Hout” rechtdoor. Richting KP 13 

 Na 1100m  Susteren inlopen, bij bruggetje rechtsaf. Na het bruggetje meteen linksaf. 
 Na 200m 13 Ga linksaf richting KP 15: Op de Gracht.  

De Sint-Amelbergabasiliek van Susteren komt uit de 11e / 12e eeuw.  

 Na 100m  Rechtsaf Op de Pas 
 Na 100m 15 Asfaltweg oversteken en de doodlopende straat ingaan (Baakhoverweg). Richting KP 11. 

De Rode Beek, die de grensovergang met Duitsland vormde, loopt hier in een 
betonnen bak. 

 Na 200m 11 Rechtdoor en door het tunneltje. Richting KP 9 

 Na 200m 9 Na het tunneltje rechtdoor. Richting KP 6. 
 Na 600m  Vlak voor een bruggetje rechtsaf naar een pad over een dijk. Ga door het hekje.  

In dit gebied loopt de Vloedgraaf, vertakking van de Geleenbeek die ontspringt in 
Zuid-Limburg en bij Stevensweert uitmondt in de Maas. Op diverse plekken, zoals hier, 
is de oorspronkelijke meandering weer teruggebracht. In dit gebied grazen ook 
runderen. 

 Na 800m  Na het hekje, rechtsaf richting Dieteren (je verlaat knooppuntennetwerk). 

 Na 400m  Loop Dieteren in, brug over en rechtdoor 
 Na 300m  Steek de N296 over via de verkeerslichten aan de linkerkant. Direct na oversteken linksaf over 

het fietspad langs de N296. Alsmaar rechtsdoor langs de provinciale weg. 
 Na 1100m  Rechtdoor, A2 en Julianakanaal oversteken 

 Na 500m  Na het kanaal, rechts de trap naar beneden nemen. Beneden meteen rechts aanhouden 
richting het kanaal. 

 Na 100m  Aan het einde bij het kanaal rechtsaf, onder de brug door 

 Na 200m  Bij het bord met getal 26 schuinrechts aanhouden, pad naar beneden. Bij het karrespoor links 
aanhouden.  

 Na 500m 5 Bij het woonhuis/boerderij rechtsaf. Roosteren inlopen. Richting KP 1. 

 Na 500m  Langs kasteel Roosterborch  
Hier stond al in de 15e eeuw een kasteel, dat in 1632 werd verwoest. Het huidige 
kasteel is van 1880. In 1930 heeft er nog een heftige brand gewoed waarbij zelfs de 
brandweer van Heerlen en Maastricht hebben helpen blussen. Het kasteel is thans 
privébezit. 

 Na 200m  Bij de Maaseikerweg linksaf, over fietspad, De N296 aan je rechterkant houden. (Je verlaat hier 
het Knooppuntennetwerk) 

 Na 300m  Bij de rotonde rechtdoor, langs het tankstation en de Maaseikerweg vervolgen. 
 Na 500m  Bij de kapel linksaf, Roosteren inlopen 

 Na 200m  Bij splitsing rechts aanhouden (2x) en fietspad oplopen. 

 Na 200 77 Rechtdoor. Richting KP 78. Bovenop de dijk, rechtsaf door een hek.  
Je loopt nu langs de Maas De overkant van de Maas is België. 

 Na 400m  Rechtdoor en door een hekje, de Maas blijven volgen.  
Het bassin rechts is een overloopgebied voor eventuele hoogwaterstand van de Maas. 

 Na 700m  Bij bebouwing en vóór de brug door het hekje. (Je verlaat hier het knooppuntennetwerk). 
Rechtdoor langs de vervallen schuur. Aan het einde naar boven en meteen linksaf de brug op. 

 Na 200m  Welkom in België! 

 Na 100m  Na de brug rechtsaf het zebrapad oversteken en meteen weer rechtsaf terug de brug over.  
 Het midden van de brug geeft een knoop symbolisch de verbondenheid van beide 
 Limburgen weer. 

 Na 300m  Welkom terug in Nederland! Aan de andere kant van de brug staat een grenspaal met 
nummer 122. Aan de andere oever, links van de brug staat er ook één (niet zichtbaar 
vanaf hier) 

Linksaf en terug de parking op. 

 

  



 


