
Fruitbomen worden geënt: een 
loot (ent) van een moederboom 
met de gewenste ras 
eigenschappen wordt middels een 
bepaalde techniek op een 
onderstam geplaatst van een soort 
met een rechte stam en een goed 
wortelstelsel. De ent en 
onderstam groeien vervolgens 
samen tot één boom.

Routebeschrijving

• Tegenover de parkeerplaats loopt u tussen de twee zuilen 

door die toegang tot het bos flankeren.

• Na nog eens 2 zuilen en een stenen brug gaat u 2 keer 

rechtsaf, trappen af onder de brug door.

• Holle weg volgen. Bij de kruising (bij het groene paaltje) 

scherp naar rechts.

• Dit pad blijven volgen tot T-splitsing. Hier linksaf.

• Na de bank linksaf met de weide aan uw rechterhand. Negeer 

het pad naar links.

• Doorlopen tot aan de T-splitsing.

• Bij T-splitsing met veldweg rechtsaf omlaag. Dit wordt een 

holle weg.

• Bij stenen brug 1e pad linksaf langs hoogstamboomgaard.

• Op T-splitsing linksaf door houten palen langs de huizen 

omhoog.

• Spoorbrug over en meteen linksaf.

• Bij T-splitsing rechtsaf. 

• Volg de holle weg.

• Op kruising rechtdoor. 

• Eerste veldweg na ca. 300 m. linksaf.

Hoogstam wandeling IVN Elsloo
Startplek: parkeerplaats Medammerweide / Kaakstraat Elsloo
Afstand: + 6 km
Periode: De route is op z’n mooist van half april tot half mei 

Hoogstamboomgaarden horen bij 
het Limburgse landschap. De 
huisweiden met hoogstamfruit 
lagen als een groene gordel rondom 
de dorpen. De bomen hadden een 
“hoge” stam om te voorkomen dat 
het vee, dat ook op de weides en 
tussen de bomen liep, het fruit op 
at.
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Aan de vorm van de boom, maar 
ook aan de tekening van de 
stam, en de kleur van de 
bloesem, herken je de fruitsoort:  
een kersenboom heeft een stam 
met een horizontaal 
streeppatroon, een perenboom 
heeft de vorm van een peer; 
appelbloesem heeft een 
roze/witte kleur.



Nachtvorst kan de tere bloesem in 
het voorjaar beschadigen en 
daarmee de oogst in gevaar 
brengen. Om vorstschade tegen te 
gaan worden appel- en 
perenbomen beregend bij 
nachtvorst: het ijslaagje dat 
ontstaat beschermt de vrucht. Bij 
andere fruitsoorten worden 
vuurkorven tussen de bomen 
geplaatst om de koude te weren.

De “Dreesjpool” in Catsop was in 
vroegere tijden een drinkpoel 
waar de bewoners van Catsop hun 
vee lieten drinken. Het kunstwerk 
dat nu het plein verfraaid is 
vervaardigd door Nicolaas Dings
en beeldt de historie van het plein, 
de rijkdom van de bodem en 
heuvels in de omgeving uit.
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Vervolg routebeschrijving

• Op het einde van deze holle weg komt u in Catsop op een 

pleintje (Op de Dries).

• U loopt naar rechts richting kapel.

• Bij de kapel rechtsaf (Het Einde).

• Bij de 1e weg linksaf en na 10 m. de linker veldweg in.

• Op de T-splitsing met de asfaltweg linksaf.

• Bij de T-splitsing naar links (Daalstraat).

• Eerste weg rechts (Kempken).

• Bij kruising voorrangsweg rechtdoor oversteken 

(doodlopende weg).

• Bij T-splitsing met asfaltweg rechtsaf.

• Bij spoorlijn linksaf. Eerste weg, na ca. 300 m. rechtsaf 

omhoog.

• Dan rechtsaf de spoorbrug over en rechtdoor het paadje 

langs de zijkant van het huis.

• Bij T-kruising links door poort en gelijk rechts. 

• Bij de splitsing rechts aanhouden. U loopt nu door de 

Medammerweide.

• Houd bij het blauwe paaltje rechts aan. U loopt de weide 

weer uit en vindt de startplek aan uw linkerhand.


