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Tijdens deze rustige en vlakke wandeling wandelt u over leuke voetpaadjes naar een mooie vijver met
zitbanken. Dan loopt u dwars door velden naar het dorp Dieteren. Hier ligt een leuk boerderijterras. Dan
volgt een prachtig stuk over de dijk langs de Vloedgraaf. Langs bosranden loopt u terug naar het café waar
een mooi terras is. Neem ook zelf drinken mee, er staan enkele zitbanken onderweg. Bij nat weer kunnen
de graspaden nat zijn, ook moet u een greppel oversteken, doe dan goede wandelschoenen aan.
Startadres: IJssalon De Graasboer, Marktstraat 40 Susteren. (U kunt voor het café op het Marktplein gratis
parkeren).
Gps afstand: 10400m
Looptijd: 2.20
Hoogteverschil: 6m
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779. SUSTEREN 10,4km
1. Met uw rug naar de ingang van de ijssalon gaat
u R (Raadhuisstraat). Aan de T-splitsing bij
zitbanken en replica van het noodklokje gaat u R
(Winkelstraat). (Het uit circa 1600 stammend
noodklokje, geschonken door de abdis van
Reuschenberg, heeft al op verschillende plaatsen
e
gehangen Tot eind 18 eeuw heeft het klokje aan de
brugpoort van de abdij gehangen en diende als
e
noodklokje. In de loop van de 19 eeuw werd het
klokje in een klokkenstoel op het dak van het toen
nieuwe raadhuis (1840 - 1939) gehangen. Het
waarschuwde in tijd van nood brandweer, schutterij
als ook de inwoners van het dorp. Aangezien dieven
de bronzen klok hebben proberen te stelen (2012)
hangt de originele klok nu in het Medisch Centrum
Susteren. Voor meer info zie infobord). Aan de 4sprong gaat u RD (Winkelstraat). Aan de
volgende 4-sprong gaat u L (Munsterweg) over de
klinkerweg. Aan de 3-sprong bij trafokast gaat u
R (Munsterweg) langs huisnr. 64. Aan de Tsplitsing bij wandelknooppunt 11 en houten
wegkruis gaat u R ((9/Baakhoverweg) over de
asfaltweg met rechts van u de gekanaliseerde
Ro(o)de Beek. Een eindje verder bij paaltjes
wordt de asfaltweg een dalend fietspad. Ga hier
over het linksgelegen tegelpad. (U loopt dus niet
onder het viaduct door). Het tegelpad buigt voor
geluidswand naar rechts en via de brug steekt u
het fietspad en de Roode Beek over. Negeer alle
zijpaden en volg geruime tijd het asfaltpad RD
met rechts van u achtertuinen. Let op! Steek de
voorrangsweg (Dieterderweg) en fietspad over en
loop bij afvalbak en wandelknooppunt 8 RD over
het tegelpad. (U loopt hier dus niet L onder het
viaduct door en ook niet RD de Posterholtlaan). Na 3
m. gaat u L over het tegelpad met rechts van u
afrastering. Bij hoogspanningshuisje buigt het
pad naar rechts. Negeer alle zijpaden en volg het
pad RD met rechts van u weer achtertuinen. Aan
de smalle asfaltweg (fietspad) gaat u L omlaag en
loop onder het viaduct door.
2. Boven aan de 3-sprong bij knooppunt 28 gaat u
RD (27). Negeer voetpad links en veldweg rechts.
Na 10 m. verder, bij knooppunt 27 en tegenover
ingang/parkeerplaats van de sportvelden van
tennisvereniging
Rosus en atletiekvereniging
NOAV (Louerstraat 17), gaat u R (25) over het
brede graspad met rechts van u een greppel. Aan
de 3-sprong, met links een andere greppel, loopt
u RD (witte driehoek) met rechts van u nog
steeds de greppel. Bij de volgende witte driehoek
op rood bordje gaat u schuin L over het paadje.
Vlak daarna aan de T-splitsing voor de grote
visvijver “de Bossen” gaat u R over het pad met

links van u de vijver. (Aan dit pad staan enkele
zitbanken). Aan het eind van deze vijver gaat u bij
bord “voetpad”, zitbank en afvalbak R over de
kleine parkeerplaats en ga dan meteen L over de
veldweg met rechts van u een greppel. Steek de
asfaltweg over en loop RD (witte driehoek) over
het graspad met rechts van u een greppel. Aan
de kruising bij knooppunt 25 gaat u L (3) over het
graspad met rechts van u een andere greppel en
voor in de verte de kerk van Dieteren, waar u
straks langs komt. Een eind verder passeert u
links een bosje met o.a. hoge populieren en volg
dan verder het graspad RD langs de greppel. Aan
het eind van de greppel loopt u verder RD (witte
driehoek) over het brede graspad. Loop bij
groene trafokast RD over de inrit links van de
woning.
3. Aan de asfaltweg in Dieteren gaat u bij
knooppunt 3 L (Echterstraat/41). (Als u hier R
gaat, dan komt u na 100 m. bij het leuke
boerderijterras genaamd “Juffrouw zonder Kop” waar
u iets kunt drinken. Geopend van Pasen t/m
herfstvakantie. Zaterdag gesloten).
Aan de 3sprong bij zitbank en bij Maria kapel (1951), die te
bezichtigen is, gaat u R (Kerkstraat). Aan de 4sprong gaat u RD (Kerkstraat) met rechts van u
het kerkhof. Aan de 3-sprong voor de H.
Stephanus
kerk
(1940)
loopt
u
RD
(Kerkstraat/7/9). Negeer zijwegen en blijf bij het H.
Hartbeeld (1951) de Kerkstraat RD volgen. Steek
bij de verkeerslichten via de oversteekplaats de
voorrangsweg over en loop RD (Bij de molen)
over de asfaltweg. Vlak vóór de brug en bij
zitbank en stenen wegkruis gaat u R door het
klaphek. (Hier staat links van de asfaltweg (nr.4) de
voormalige Dieterder watermolen, voor het eerst
e
genoemd in 1340. Begin 14 eeuw kwam de molen in
het bezit van het klooster der Kruisbroeders in
Roermond, die de molen ruim drie en halve eeuw in
eigendom hadden. Tot begin jaren zestig van de
vorige eeuw is de molen nog af en toe actief
geweest. Voor meer info zie infobord). Volg nu het
pad met links van u de gekanaliseerde Ro(o)de
Beek. (Mogelijk komt u hier grazende Galloway
runderen of Konikpaarden tegen). Steek nu via de
betonnen brug de beek over en ga meteen R
(witte driehoek) over het pad met nu rechts van u
de beek. Bij markeringspaal met witte driehoek en
blauw/gele plasticpaal (transportleiding WML) gaat
u L het graspad omhoog over de dijk met rechts
beneden van u de Vloedgraaf. (Als u hier 30 m. RD
loopt, dan ziet u de Roode Beek in de Vloedgraaf
stromen. Nog 100 m. verder stroomt de Vloedgraaf
weer in de Geleenbeek).

4. Steek bij brug de asfaltweg over en ga via het
klaphek RD over het graspad op de dijk verder
langs de meanderende Vloedgraaf.
(De
Vloedgraaf, die stroomt tussen industriepark Sittard
Noord en Oud Roosteren, is gegraven om de
afwatering van het landbouwgebied te verbeteren en
de Roode Beek en Geleenbeek te ontlasten). Ga
aan het eind door het klaphek en steek bij
infobord R de brug over. U passeert een zitbank
en houten wegkruis. Let op! Meteen voorbij de
inrit van de rioolzuiveringsinstallatie Susteren
van het Waterschapbedrijf Limburg gaat u bij
groene trafokast van Enexis L over het brede
graspad met rechts van u een greppel en links de
afrastering van de rioolzuiveringsinstallatie. (U
loopt hier door het smalste stuk van Nederland. Het
smalste stuk van Nederland, dat even ten zuiden van
Susteren ligt, is tussen de Duitse en Belgische grens
slechts 4,8 breed). Waar de afrastering naar links
buigt, blijft u RD langs de greppel lopen, die een
eind verder naar links buigt. Bij de volgende
bocht naar links steekt u de greppel over en ga
dan meteen L over de brede veldweg. (Als er in de
greppel water staat, loop dan verder langs de greppel
tot bij de hoge afrastering. Steek daar de greppel
over en loop dan terug naar de veldweg).
5. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L onder de
hoogspanningskabels door. De veldweg buigt in
het bos naar rechts en dan naar links. Bij de
rioolzuiveringsinstallatie buigt de veldweg naar
rechts.
(Een eindje verder passeert u twee
zitbanken, waar u zicht heeft op de Sint Amelberga
basiliek in Susteren waar u straks langs komt). Aan
de 3-sprong bij zitbank gaat u L (dus RD) en even
verder steekt u via de asfaltweg de meanderende
Vloedgraaf weer over. Meteen na de brug gaat u R
over de veldweg. Aan de voorrangsweg gaat u L
over het fietspad en steek via de oversteekplaats
de voorrangsweg over. Volg dan RD (Oude
Rijksweg Zuid) het fietspad.
Negeer twee
zijwegen rechts, waarvan een doodlopend, en u
loopt de bebouwde kon van Susteren (Zöstere)
binnen. Neem dan voorbij huisnr. 7 (tegenover
nr. 30) de volgende doodlopende weg R
(Hemelrijk 26 t/m 37). Aan het eind van de
asfaltweg loopt u links van huisnr. 26a RD over
het tegelpad. Even verder loopt u RD over de
klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u R langs
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huisnr. 2. Aan de 3-sprong gaat u L (Bij de
Gracht) en u steekt weer de Roode beek over.
Aan de 4-sprong RD. Aan de 3-sprong voor de
met natuursteen gebouwde Sint Amelberga
basiliek gaat u bij infopaal L (Salvatorstraat). (De
e
van oorsprong Romaanse kerk stamt uit de 11 eeuw
en maakte deel uit van de Salvator abdij, het oudste
klooster (714) van Nederland. De kerk is te
bezichtigen en in de kerk bevindt zich een Maria
kapel. In 2007 is de kerk door paus Benedictus XVI
tot basiliek verheven. Elke zeven jaar wordt in
Susteren de Heiligdomsvaart gehouden, die in 1888
in de huidige vorm in ere is hersteld. Voor het laatst
is ze in 2014 gehouden. De basiliek is een van de
weinige kerken in Limburg die over een schatkamer
beschikt, waarin alle relieken en overige
kostbaarheden van de kerk ondergebracht zijn. De
schatkamer is te vinden op het links van de kerk
gelegen Salvatorplein. Het is het gebouw dat achter
het grote kunstwerk “Gewaagd gewaad” staat en is
alleen
op
afspraak
te
bezichtigen
(0464492089/4492171). Maak ook even een rondje over
het plein waarop een waterput stond. (Zie grote
ronde grondplaat met tekst). Op de muur aan de rand
van het plein staat een stalen mooi beeld van een
“dochter der liefde” (zuster met vliegkap) met de tekst
“Filles de la Charité 1902- 2002”. Het beeld is door
de bevolking van Susteren aangeboden aan de Orde
van de Dochters der Liefde t.g.v. hun 100 jarig verblijf
in Susteren. Door de vliegkap ook wel “de vliegende
non” genoemd. De zusters zijn in 2010 uit het dorp
vertrokken).Aan de kruising loopt u RD
(Salvatorstraat) en u komt weer bij de ijssalon, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt drinken.
Voor het café staat een stenen waterpomp waaruit
vroeger buurtbewoners hun water voor huishoudelijk
gebruik pompten. De pompen dienden niet alleen als
watervoorziening maar ze waren ook het sociale
ontmoetingspunt waar de laatste nieuwtjes werden
uitgewisseld. Op ongeveer de plek waar deze pomp
e
staat, stond een pomp die tot in de 20 eeuw werd
gebruikt.
Hier op het plein, vlakbij de waterpomp, staat op een
stenen sokkel “de Graasboer”, een boer met zeis. De
Graasboer is het symbool van de Zösterse
Vastelaovend
(carnaval).
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