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Het Smalste Stukje Nederland is een plek waar je, in de 
hectiek van vandaag de dag, kunt onthaasten. Waar je 
volop tijd en aandacht voor jezelf en voor elkaar kunt
nemen en waar je het goede leven mag ervaren. Want 
het goede leven, dat begint hier in Echt-Susteren!

Das Schmalste Stück der Niederlande ist ein Ort, an dem 
Sie der Hektik von heute entkommen können. Wo Sie sich 
ganz und gar sich selbst und einander widmen können und 
wo Sie das schöne Leben erfahren können. Denn das schöne 
Leben, beginnt hier in Echt-Susteren!
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Welkom in Het Smalste Stukje 
Nederland!
Er is een plek in Limburg waar u binnen korte tijd van België 
naar Duitsland wandelt. Een stukje Nederland met uitge-
strekte natuurgebieden en dat op een breedte van slechts 
4,8 km. Hier, tussen Midden- en Zuid-Limburg, bevindt zich 
Echt-Susteren. Voor een wandeling bent u in het Smalste 
Stukje Nederland aan het goede adres. Ruim 275 km twee-
zijdig bewegwijzerde wandelpaden voeren u langs prachtige 
natuurgebieden, sfeervolle dorpskernen en culturele beziens-
waardigheden. Dankzij het knooppuntensysteem kunt u zelf 
de route en lengte van uw wandeling bepalen. Met behulp 
van de app ‘PDFMaps’ van Avenza kunt u gratis de kaart van 
Echt-Susteren downloaden waardoor verdwalen bijna onmo-
gelijk is!

Scan de QR-code en download de Avenza app:

Meer weten? Kijk dan op www.hetsmalstestukjenederland.nl

Veel wandelplezier!

Willkommen im schmalsten Stück der Niederlande

Es gibt einen Ort in Limburg, an dem man innerhalb kurzer Zeit von 
Belgien nach Deutschland wandert. Es ist ein Teil der Niederlande 
mit ausgedehnten Naturgebieten, und das in einer Gegend mit ei-
ner Breite von nur 4,8 km. Hier, am Übergang zwischen Mittel- und 
Süd-Limburg, liegt Echt-Susteren.  Für eine schöne Wanderung sind 
Sie im schmalsten Stück der Niederlande ebenfalls an der richtigen 
Adresse. Nicht weniger als 275 km beidseitig markierte Wander-
wege führen Sie entlang der schönen Natur, malerischer Dörfer 
und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Dank des Knotenpunktsys-
tems und den Entfernungsangaben können Sie Ihre Route einfach 
selbst zusammenstellen. Dank der herunterladbaren App verläuft 
man sich bestimmt nicht!

Viel Wandervergnügen!
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Afkorting is mogelijk  bij knooppunt 17 / Eine Abkürzung der Route ist an Knotenpunkt 17 möglich. 

U loopt de wandeling over het Smalste Stukje Nederland van knooppunt naar knooppunt met onderstaande nummers:

Man läuft die Wanderung im Schmalsten Stück der Niederlande von Knotenpunkt zu Knotenpunkt mit folgenden Nummern: 

47 90 79 87 77 78 50 17 27

27 17 16 15 13 43 47
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Langs de route
Onderweg komt u langs een aantal bijzondere plekken. Naast 
het Westzipfelpunkt, kunt u aan de Belgische grens bij Illik-
hoven genieten van een prachtig uitzicht op het nieuwe Rivier-
park Maasvallei en leert u over de geschiedenis van dit grens-
gebied. Ook komt u langs natuurgebieden waaronder het
Körbusch, dat vooral boeiend is vanwege de rijkdom aan vogels 
en vlinders. De historie leert dat dit terrein in de 13e eeuw 
jachtgebied was van de Hertog van Gulik. Ook van historisch 
belang is de Vloedgraaf, omdat dit het strijdtoneel is geweest 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Amelberga-
basiliek in Susteren is uniek vanwege de schatkamer vol met 
prachtige relikwieën en eeuwenoude schatten. Voor de kunst-
liefhebbers is de beeldentuin achter de basiliek ook zeker een 
bezoek waard!

Drielandenwandeling
door het Smalste Stukje Nederland (16 km)

Deze drielandenwandeling voert u via het meest westelijke 
punt van Duitsland (Westzipfelpunkt), door natuurgebieden 
’t Hout en Körbusch en langs een eeuwenoude basiliek en een 
beeldentuin. Onderweg komt u aan de Belgische grens bij het 
nieuwe Rivierpark Maasvallei. De volledige route is ruim 16 
kilometer lang. Een afkorting is mogelijk waardoor de route 
nog geen 9,5 km bedraagt. Het laatste stuk naar de Belgische 
grens met de Maas in Illikhoven slaat u dan over. Nabij knoop-
punt 27 (Maashuuske in Illikhoven) en 47 (koffiehuis het
IJzerenbos in Susteren) kunt u parkeren en vindt u een pauze-
plek voor een hapje en drankje.
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