
Buggenum, Dorp en rivier: 9,1 km 

 Start: Buggenum, Café de Eyck 

Tijdens deze wandeling zult u de Maas maar even te zien krijgen, maar wel ervaren dat deze een 
grote stempel op het dorp heeft gedrukt.  

Tegenover de kerk loopt u het Buggenumse Broek in, genaamd ‘Mooi Buggenum’.  

U heeft er een mooi zicht op de huizen die aan de rand van het vroegere uiterwaardengebied liggen.  

Door de veelvuldige overstroming kwamen de huizen van Bugggenum vaak onder water te staan. 
Soms meerdere keren per jaar. Nog in 1993 en 1995 stond het water tot 1 meter hoog in de huizen 
aan de Dorpsstraat die u rechts van u ziet. In 2021 kroop het dorp door het oog van de Naald. Het 
water kwam bij de hoogste waterstand precies tot aan de rand van de dijk.  

 
Het pad dat bij knooppunt 72 begint, maakt deel uit van een uniek netwerk van vluchtpaden. Deze 
‘verkeersaders’ worden gebruikt op het moment dat lager gelegen straten overstromen. Om de 
woningen toch te kunnen bereiken en het vee naar hoger liggend gebied over te kunnen brengen, 
werden vluchtpaden aangelegd. In het droge seizoen werden deze paden ook wel gebruikt als kortste 
weg naar de kerk of om achterom een praatje met de buren te maken. Enkele afgesloten paden zijn 
nog goed te herkennen. Bovendien is hun functie nog altijd actueel, zoals bij de hoge waterstanden 
in 1993 en 1995 bleek.  

Aangekomen in het Buggenumse Veld kunt u genieten van  de weidsheid. Links ziet u de bossen van 
het Leudal, vóór u het dorp Neer en aan de andere zijde van de Maas Asselt en de skyeline van 
Roermond.  

Ook via dit lager gelegen land bereikte tijdens de overstromingen het maaswater de bebouwing van 
Buggenum. 

Loop nog even bij de Aldegundiskapel naar binnen. Sint Aldegundis wordt aangeroepen ter 
bescherming tegen kanker.  

 


