
 

Korte wandeling door het Hout, een bosgebiedje ten zuiden van Susteren. De 
route verloopt helemaal over verharde wegen en paden. 
 

Je start de wandeling op het Salvatorplein. Aan de oostkant van dit plein loop je 
achter het recreatiecentrum 't Stift het smalle paadje in dat je naar de 

beeldentuin Suestra leidt. Dit pad komt uit op de Abdijlaan, waar je rechtsaf 
slaat. Na 150 meter maakt deze straat een bocht naar rechts. Even verder loop 
je links het bruggetje over de Roode Beek over en slaat meteen linksaf.  

 
Deze Elzenweg, die later overgaat in de Amelbergaweg, blijf je over een afstand 

van een kilometer volgen. Onderweg kom je langs de Kapel aan het Hout, die 
volgens de traditie omringd is door drie lindenbomen.  
 

Je slaat linksaf de Topskoulweg in en loopt door tot je aan de spoorlijn komt; 
daar sla je opnieuw linksaf. Na 900 meter kom je weer in de bebouwde kom van 

Susteren. Vóórdat je op de Stationsstraat uitkomt, sla je scherp linksaf. Je loopt 
dan een nieuwe woonwijk 'In de Mehre' in. Je blijft de straat volgen totdat deze 
na 250 meter naar rechts afbuigt. Na 75 meter kies je het grindpad linksaf, dat 

het parkje inloopt.  
Je loopt door tot op het kleine heuveltje en buigt dan naar rechts af. Na 150 

meter steek je het bruggetje over en slaat linksaf; 100 meter verder verlaat je 
het grindpad en loopt via het Achterste Molenpad in de richting van In de Mehre, 
waar je linksaf slaat. Via de Swentiboldstraat kom je op de Molenlaan uit, waar je 

opnieuw linksaf slaat. Nog eens 300 meter verder ga je nog een keer linksaf, 
waarna je vanzelf weer op het Salvatorplein voor de Amelbergabasiliek uitkomt.  

 
De Amelbergabasiliek dateert uit de 11de eeuw. In 2007 heeft deze kerk van de 
paus de titel van basilica minor gekregen. Op het Salvatorplein zijn in de 

bestrating de contouren van het oorspronkelijke klooster aangegeven. Voor meer 
informatie over deze kerk: zie hier. 



 

 


