
© Copyright 2018 Dagblad De Limburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, 
wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 04 april 2018

Nergens is Nederland smaller

S

In deze rubriek gaat Wiel Beijer op zoek naar verrassende wandelroutes.
Vandaag het smalste stukje Nederland. DOOR WIEL BEIJER

S
mal, smaller, smalst. in Susteren
is Nederland op zijn aller aller
smalst. Slechts 4,8 kilometer
breed is ons landje daar.
Om precies te zijn van de bocht
in de Grensmaas bij het gehucht
Illikhoven in vogelvlucht naar de
zogenaamde Westzipfelpunkt aan
de Rode Beek nabij Susteren op

de grens met Duitsland. Bijzonder is dat die 
Westzipfelpunkt het meest westelijke puntje 
van Duitsland is. Dat wordt gemarkeerd met 
een heus informatiepunt met rode zuil aan 
de oever van de helaas gekanaliseerde Rode 
Beek. 
Twee keer 4,8 kilometer zou 9,6 kilometer 
zijn. Wij wandelen echter 16,6 kilometer 
door dit smalste stukje Nederland. Op en 
neer van de ene kant van de grens waar 
België begint naar de andere kant van de 
grens waar Duitsland begint. Een tweegren-
zenwandeling via knooppunten over 
verharde en onverharde wegen.

Maaswerken
Eerst gaan we even kijken bij de Maaswer-
Maaswerken
Eerst gaan we even kijken bij de Maaswer-
ken in uitvoering bij het schattige gehucht 
Visserweert: nieuwe overstromingsgebie-
den voor de Grensmaas en nieuwe natuur 
voor mens en dier. Dan starten we in 
Illikhoven bij knooppunt 27 en lopen 
richting 17. Wandelen door dit lintdorp, 
steken het Julianakanaal over en moeten 
vervolgens een eindje over een industrieter-
rein wandelen. 
Het is niet anders. In die smalle 4,8 kilome-
ter heeft de mens bijna alles weten te 
proppen wat Zuid-Limburg in contact 
brengt met de rest van het land: De Maas, 

het Julianakanaal, autoweg A2, de 
spoorlijn Sittard-Roermond en de 
rijksweg. Daarnaast liggen er een 
paar dorpen, wat industrieterrei-
nen, boerenland, een beetje natuur 
en stromen er enkele beken.
Na het kanaal te zijn gepasseerd 
voert de heenroute ons eerst over 
een kronkelende landweg door een 
fraai stukje agrarisch land met her 
en der plukjes bos. We zien zowaar 
zes reeën. Passeren de Vloedgraaf, 
steken de Oude Rijksweg over en 

bereiken de bebouwde kom van 
Susteren. We komen langs de 
Amelbergabasiliek, die in de 
steigers staat. Nabij de kerk stond 
vroeger een abdij.
Door een woonwijk en een parkje 
richting station. Bij 43 gaan we het 
spoor over. Wandelen even parallel 
aan de spoorlijn en slaan verderop 
linksaf de IJsstraat in. Voordat we 
Duitsland bereiken, komen we bij 
een kazemat waar in mei 1940 een 
handvol moedige reservisten van 

de Grenscompagnie met lichte 
mitrailleurs de Duitse invasie-
macht niet konden stoppen.
Bij de grens staat een bordje dat 
ons zegt dat het nog 643 kilometer 
is naar Berlijn. We passeren 
Grenssteen 311 en komen eventjes 
in Duitsland, namelijk op het 
grondgebied van Isenbruch in de 
Selfkant. Verderop gaan we naar 
rechts om een bezoek te brengen 
aan het informatiepunt bij die 
Westzipfelpunkt aan de Rode Beek. 
Volop geïnformeerd over alle vier 
de uiterste uiteinden van Duits-
land steken we via het houten 
bruggetje de Rode Beek over en 
zijn weer in Nederland.

Tunnel
We vervolgen onze smalstestukje-
Tunnel
We vervolgen onze smalstestukje-
wandeling via het bospad naar de 
Susterderweg, waar we bij knoop-
punt 90 linksaf slaan. Verderop 
achter kinderdagverblijf BijLiLi 
rechtsaf de Krekelzandweg in. 
Voor de spoorlijn linksaf en na een 
eindje links de trappen af en via 
een tunnel langs de Vloedgraaf 
onder het spoor door. We wande-
len door een stukje bos met wilde 
grazers. Wij zien alleen hun 
uitwerpselen op ons pad. 
Daarna blijft het wandelen over 
verharde wegen.  Eerst door 
boerenland, dan weer via het 
industrieterrein en over het kanaal 
terug naar de natuur van Grens-
maas in Illikhoven.

IN 4,8 KILOMETER 
HEEFT DE MENS 
BIJNA ALLES 
GEPROPT WAT 
ZUID-LIMBURG 
IN CONTACT 
BRENGT MET 
DE REST VAN HET 
LAND.
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b Afstand: 16,6 kilometer
b Start: knooppunt 27 bij 

Maashuuske in Illikhoven
b Knooppunten: 27-17-16-15-

13-43-47-90-79-87-77-78-50-
17-27

b Routekaart: Smalste Stukje
Nederland

b Moeilijkheidsgraad:
overwegend vlak, verhard en
onverhard, een trap

b Horeca: Illikhoven, Susteren
b Info: www.smalstestukjene-

derland.nl
b Reageren: 

wiel.beijer@delimburger.nl

De rode paal markeert het Westzipfelpunkt. FOTO WMW
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