
Sprankelend Stein

> 5 Wandelroutes en een fietsroute 
 in en om de gemeente Stein
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Voor u ligt de wandelgids die u naar verrassende 

locaties in de gemeente Stein brengt. De Stichting 

Maaskentj, VVV Zuid-Limburg en de gemeente Stein 

hebben de mooiste groene en historische plaatsen 

van Stein voor u geselecteerd. Stuk voor stuk prach-

tige plekken die ons motto ‘Stein.. wil je zien’ eer 

aan doen. De schitterende foto’s illustreren wat u te 

wachten staat tijdens een tocht door het afwisse-

lende landschap.

Ontdek de gemeente Stein in vijf prachtige wandelroutes 
en een verrassende fietsroute. Ervaar de diversiteit die Stein 
te bieden heeft en sta eens stil bij de schoonheid van de 
Grensmaasvallei. Cultuurhistorie en het natuurbehoud staan 
hoog in het vaandel bij de gemeente Stein. Daarom investeer-
den we de afgelopen jaren in een aantal natuur- en landschaps-
projecten. Daarbij hebben we ingezet op ecologisch herstel, 
versterking van de landschappelijke kwaliteiten en het creëren 
van recreatieve verbindingen. 

Dit heeft o.a. geresulteerd in een vernieuwd Kasteelpark Elsloo: dit kasteelpark uit 1850 kreeg 
haar oude charmes terug met prachtige zichtlijnen richting Oud-Elsloo en België. Ook is natuur-
gebied ’t Brook in Oud-Stein heringericht en is eind 2014 het Heidekamppark geopend. Dit 45 
hectare groot recreatief groengebied is toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt door aan te sluiten 
op groengebieden in de omgeving.
 
Neem de Natuurroute Meers-Maasband of ontdek de historie van Oud-Stein en Oud-Elsloo 
tijdens een 10 kilometer lange route en verbaas u over vele bezienswaardigheden. De culturele 
route Urmond - Berg aan de Maas - Nattenhoven voert langs diverse pareltjes van ons cultuur-
historisch erfgoed.
 
Fiets de Maaskanter-route om onze gemeente in één keer te verkennen of verken het helling-
bos in Elsloo aan de hand van de Gedichtenroute. Elsloo, dat in 2013 de derde plaats haalde 
in de nationale groencompetitie Entente Florale. Neem ook eens een kijkje in de donjon van 
de Kasteelruïne Stein of neem een duik in het nieuwe zwembad van Recreatiepark Steinerbos. 
Kortom, kom eens naar Stein en laat u verrassen!
 

Stein… wil je zien!

Mevr. M.F.H. Leurs-Mordang
Burgemeester Stein
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12  MFC de Grous / pag. 37
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    VVV Zuid-Limburg / pag. 9

  VVV Routepunt / pag. 50

  Veerpont

Legenda

Stein verder verkennen? 

De gemeente Stein heeft de afgelopen jaren door de wandelroutes in deze brochure vele 
wandelaars mogen begroeten in haar gemeente. Door dit succes zijn er een behoorlijk aantal 
andere routes ontstaan die eveneens meer dan de moeite waard zijn, zoals het Waterleerpad, 
Van Kingbeek tot Knup en routes in Kasteelpark Elsloo. Op pagina 48, 49 & 50 vindt u een 
korte beschrijving en een QR code waarmee u meer informatie kunt vinden over deze routes. 
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Gemeente Stein 
De groene gemeente Stein is een waar wandel- en fietsparadijs. Niet voor 

niets vindt u hier diverse knooppunten van het uitgebreide Nederlandse 

fietsroutenetwerk. Deze sluiten bovendien, via de Europabrug en het veer in 

Berg aan de Maas, naadloos aan op de Belgische fietsroutenetwerken. Om in 

België te komen, hoeft u alleen de Maas over te steken. De rivier vormt hier 

weliswaar een natuurlijke grens, maar geen culturele grens tussen Stein en 

België. Daarnaast kent de regio Stein enkele mooie parken en bossen, zoals het 

Bunderbos bij Elsloo, het Kasteelpark in Stein en het Molenpark in Urmond met 

zijn Mondiale beeldentuin en windmolen, waar u heerlijk kunt wandelen. Bij 

het kasteel Elsloo vindt u behalve het kasteelpark ook nog een botanische tuin 

en een oude watermolen. 

Verrassend, sprankelend recreëren
Ook de beschermde, historische dorpsgezichten in Elsloo en Oud-Urmond 

zijn het bekijken meer dan waard. Het gedeelte van de Maas dat ook wel 

Grensmaas wordt genoemd, wordt op dit moment flink onder handen 

genomen. Door ontgrinding kan er meer water door de Maas worden 

afgevoerd en worden er tegelijkertijd ideale condities geschapen voor natuur-

ontwikkelingen. Nu al zijn plantensoorten teruggekeerd die typerend zijn 

voor het rijke rivierecosysteem. Het natuurlijke landschap heeft ook zijn 

aantrekkingskracht op bijzondere vogels en vlinders. Bij VVV Zuid-Limburg kunt 

u terecht voor meer informatie- en wandelkaarten over dit unieke gebied. Dit 

alles maakt de gemeente Stein één van de meest verrassende en 

sprankelende fiets- en wandelgebieden van Limburg!
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Maan de Maaskanter
Nu de Grensmaas steeds meer in de toeristische schijnwerpers komt, ontdekken ook veel 
bezoekers de bijzondere combinatie van landschap, historische kernen en natuur van het 
Maasdal. Niet voor niets, wordt het gebied doorkruist door nagenoeg alle grote doorgaande 
fiets-, en wandelroutes. Ook voor de Fietsknooppunten en de Groenmetropoolroutes fungeert 
het Maasdal bij Stein als scharnierpunt tussen de beide Maasoevers. Om als fietser of 
wandelaar de weg te vinden, heeft u een gids nodig. Deze gids is Maan de Maaskanter. 
Overal zult u Maan tegenkomen. Niet alleen wijst hij de weg, maar ook is hij een kenner van 
de streekgerechten en het hier gebrouwen bier. Geen wonder dat u hem ook op menig 
menukaart zult ontmoeten met diverse tips.

Maan komt van Herman, een typische naam in de Maaskant. 
Hij staat symbool voor de echte Maaskanter, een doorzetter 
met een koppig karakter, die echter ook van de zonnige kant 
van het leven kan genieten. Hij heeft eeuwenlang de Maas 
weerstaan en zijn brood verdiend als landbouwer in combinatie 
met stenen bakken. Eén van de belangrijkste werktuigen hiervoor 
was de brikkevorm, die hij stevig in zijn handen heeft. Aan zijn 
voeten spoelt het water van de Maas, een rivier waar hij een 
haat-liefde verhouding mee heeft. Maan laat u zien waarom hij 
zo sterk verbonden is met het Maasdal. Hij zal u in het typisch 
Maaskants dialect met de rollende R, graag wegwijs maken!

Toeristische Werkgroep Maaskentj  
Deze brochure is het resultaat van een aantal Steinse ondernemers, de gemeente Stein en 
VVV Zuid-Limburg. In 2007 heeft deze groep belangeloos het initiatief genomen om samen 
te werken aan een (nog) beter toeristisch imago van de gemeente Stein. Onder de naam 
Toeristische Werkgroep Maaskentj werd hiervoor in 2008 een stichting opgericht, waarvan 
deze wandelbrochure één van de eerste resultaten is. Doel van deze brochure is de gemeente 
Stein toeristisch op de kaart te zetten. De gemeente beschikt over diverse pareltjes waarvan 
menig toerist of zelfs de inwoners geen weet hebben. Hoog tijd om dit te veranderen, want 
de Toeristische Werkgroep Maaskentj is unaniem van mening dat de gemeente Stein voor 
iedereen veel te bieden heeft! Meer informatie over deze stichting is te vinden op 
www.maaskentj.nl
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Rosmolenstraat 2, 6131 HX Sittard-Geleen

T. 0900-555 9798 ( 1,- p.g.), F. 043-601 6640

E. info@vvvzuidlimburg.nl, I. www.vvvzuidlimburg.nl 

Bezoek ook VVV Servicepunt Stein bij BiblioNova

Heerstraat centrum 38

De Limburg Winkels zijn dé informatie- en cadeau 

winkels van VVV Zuid-Limburg. De thema’s grenzeloze 

regio, wellness, onbeschaamd genieten, op avontuur/ 

buiten zijn en indrukken verzamelen komen naar 

voren in deze inspirerende winkels. De basisvoorziening  

informatieverstrekking staat natuurlijk voorop, maar 

daarnaast vindt u ook een uitgebreid assortiment met 

echte Limburgse streekproducten. De doordachte inrich-

ting, de sfeervolle uitstraling en het uitgebreide 

assortiment laten de bezoekers kennis maken met 

alles wat Zuid-Limburg en Stein in het bijzonder te 

bieden heeft.

Kanaaluitzicht Elsloo en Stein

VVV Limburg Winkel Sittard



> Aan het einde weg slaat u bij het pompmonument linksaf (Beekstraat) en daarna gaat 
u net buiten de bebouwde kom rechts het onverharde pad op. Links ziet u De Bath.

De Bath
De Bath (kade) is een benaming uit de tijd van de bloeiende Maashandel. Na 1850 verviel 
deze handel door de achteruitgang van de Maasvaart en het dichtslibben van de Maasarm die 
toegang gaf tot de haven van Urmond. Een gedeelte van de vroegere kade is in 1983 bij 
graafwerkzaamheden teruggevonden en zichtbaar gemaakt.

> Op het einde van dit pad gaat u naar rechts. Bij het ‘Oude Veerhuis’ gaat u wederom naar 
rechts en vervolgens links de grote straat in.

Schippershuis en Terpkerkje
Het Schippershuis is gebouwd in 1617 en diende als tehuis voor bejaarde Maasschippers. 
Het Terpkerkje stamt uit 1793. De terp waarop de kerk is gebouwd, is geheel ommuurd. 
Door het bouwen van een nieuwe parochiekerk werd de Terpkerk in 1957 van haar kerkelijke 
bestemming ontheven. De kerk fungeerde een tijdje als kleuterschool en als confectieatelier. 
Daarna raakte ze snel in verval. In het voorjaar van 1973 werd het actiecomité ‘Herstel oude 
Sint Martinuskerk’ opgericht. Dit comité voerde de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden 
uit. In 1975 werd de kerk verkocht aan de Urmondse Monumentenstichting. Zij pakte de 
volledige restauratie van de Terpkerk en de kerkhofmuur aan.

Cultuurroute 
Urmond - Berg - Nattenhoven

Start- en eindpunt > Standerdmolen (Sjirperspad 1) te Urmond 
Duur van de wandeling > ca. 2 uur 
Lengte > ca. 9 kilometer

> De wandeling start bij de Standerdmolen en is ook geschikt 
voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens.

Standerdmolen
Tussen 1803 en 1805 is deze molen van het type “Standerd” gebouwd. De molen is in 
de maanden maart t/m oktober op dinsdagen van 10.00 - 14.00 uur en op afspraak te 
bezoeken. In de wintermaanden enkel op afspraak. Tel 046-433 6997 / 06-55 972 198. 
Behalve de Standerdmolen treft u in het Molenpark ook een mondiale beeldentuin aan. 
Kunstenaars uit alle continenten zijn hier vertegenwoordigd.

> Start met uw rug naar de wieken van de molen, aan het Sjirperspad, en loop naar rechts. 
Ga aan het einde van het pad links (Mulderspad). Aan het einde van deze weg (Odalaan) 
gaat u rechts en meteen weer links. Bij de volgende kruising gaat u rechtsaf op Ruys de 
Beerenbroucklaan. Loop deze weg uit en sla dan linksaf (Molenweg-Zuid). Hier ziet u links 
een kapel.

Mariakapel ofwel ‘Bokkenrijderskapel’ 
Rond 1750 legden de leden van de Bokkenrijders hier hun eed af. Daarbij moest een nieuw lid 
twee vingers opsteken en met zijn rechtervoet staande op het Mariabeeld, God en de heiligen 
afzweren en trouw en absolute geheimhouding aan de bende beloven.

> Ga bij de rotonde rechtsaf (Mauritslaan) en steek bij de brug het kanaal over. 
Na het kanaal gaat u linksaf (Kampstraat) en de eerste straat rechts (Bergstraat).

Aan uw rechterzijde passeert u (rechtsboven) de Nederlands Hervormde Kerk. Deze is gebouwd 
in 1685. Voor de kerk staat de ‘pastorie’ uit 1705, links van dit gebouw de ‘kosterij’ uit 1775.

10 Sprankelend Stein 11

Protestants kerkje, Urmond
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> Ga de eerste weg links en meteen rechts, het Kloosterpad in. Sla nu bij de kruising weer 
de eerste weg linksaf (Raadhuisstraat). Eerste weg links, op kruising (Plakstraat). Deze weg 
volgen totdat hij overgaat in de Julianastraat en later in de Kerkstraat. 

Sint Michaëlkerk
De St. Michaëlkerk aan uw linkerzijde werd gebouwd in 1408. Ruim vier eeuwen later, in 1842, 
volgde de eerste grote verbouwing die bestond uit het vergroten van de kerk en het bouwen 
van een nieuwe toren. In 1903 volgde een renovatie en in 1937 werd de kerk uitgebreid. 
De laatste verbouwing vond plaats in 1956.

> Na de Kerk houdt u links aan. U volgt de Berger Maasstraat tot aan de kruising voor het 
veerpont. Hier gaat u rechts af, de Veerweg in. Deze volgt u tot aan de Obbichterstraat.  
Steek deze over en vervolg uw weg via de Grachtstraat. 

> Op het kruispunt bij het einde van de weg gaat u rechtsaf, de Kanaalweg. 
U vervolgt uw weg langs het kanaal tot vlak voor de brug.

> Ga aan het einde van de weg (bij Multifunctioneel Centrum Berg) met de bocht mee naar 
rechts, meteen links (via parkeerplaats MFC) en weer links, de Bergerweg. Steek nu de brug 
over het kanaal over en loop meteen rechts (Molenweg-Noord) langs het kanaal (ter hoogte 
van de boerderij aan de linkerkant). Op de Molenweg-Noord gaat u links af, de Louise-
groeveweg in. Ga bij het kruispunt rechts het onverharde pad in en daarna weer het eerste 
pad rechts (Sitterweg). Aan het einde slaat u linksaf en u loopt meteen rechts de Swenti-
boldlaan in. Loop nu rechtdoor tot u weer bij het startpunt, De Standerdmolen, bent.

Café-Hotel Knoors-Meeks

Steenweg 2, 6129 BH Berg aan de Maas

T. 046-433 1651 

I. www.hotelknoors.nl, E. hotelknoors@planet.nl

Veer Berg aan de Maas

Hotel-Café Knoors-Meeks is gelegen midden in het 

centrum van Berg. Hier kunt U vanaf 13.00 uur (zondag 

vanaf 10.00 uur) binnenlopen voor een lekker kopje 

koffie of een lekker biertje (rookkamer aanwezig). Indien 

U een leuk hotelletje zou zoeken zijn er tevens 10 luxe 

hotelkamers beschikbaar! 

Ook Uw adres voor > Feesten en partijen

> Koffietafels > Vergaderingen

Snackpoint Knoors 
Voor de kleine of grote honger kunt U vanaf 16.00 uur 

bij Snackpoint Knoors terecht, gelegen in het buurpand. 

Wist U dat men hier nationaal de eerste prijs haalde 

voor hygiëne?! En tevens behaalde Snackpoint Knoors 

de tweede plaats in de verkiezing ‘beste cafetaria van 

Nederland. 

Beide horecalocaties zijn op dinsdag gesloten. 

Terras-Taverne Restaurant ‘Molenveld’
Molenveld 100, 3650 Dilsen-Stokkem

T. 0032-89-755 307

E. rest.molenveld@skynet.be

In Berg aan de Maas ligt ook ’t veerpontje dat 

Nederland met België verbind. Om daar te geraken 

loopt U vanaf Hotel-Café Knoors-Meeks richting 

Maasstraat de berg af tot aan de Maas. Vanaf het 

veerpontje kunt u al een leuke volgende horecagelegen-

heid zien liggen! 

Op 300 meter ligt namelijk Terras-Taverne-Restaurant 

‘Molenveld’, met groot terras onder de notenboom, 

direct langs de Maas. Molenveld is geopend vanaf 

10.00 uur. De keuken is geopend vanaf 11.30 uur. 

Woensdag gesloten. Gezellige taverne met een apart 

restaurant gedeelte in één van de mooist gerestau-

reerde hoeves aan de maaskant.

> Cultuurroute Urmond - Berg - Nattenhoven
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Gedichtenroute Elsloo - Catsop 

Start- en eindpunt > Sint Augustinuskerk (Op de Berg 9) te Elsloo 
Duur van de wandeling > ca. 2 uur 
Lengte > ca. 6,5 kilometer

Informatie over route en bewegwijzering 
De Gedichtenroute rondom Elsloo is naar een idee van Jack Jacobs en met gedichten van 
hem ontstaan. Bij het schrijven van de gedichten heeft hij zich laten leiden door de historische 
rijkdommen en de natuur. De gemeente Stein heeft zijn idee in 1993 uitgevoerd. Omdat de 
intentie van de poëzie het best tot zijn recht komt op de plek van de inspiratie, heeft zij de 
gedichten ook op platen laten graveren en op artistiek bewerkte arduinstenen zuilen laten 
bevestigen. Hierdoor kunt u tijdens de route op acht unieke plekken uw hart ophalen met een 
prachtig gedicht. De gedichtenroute is een permanente wandelroute die u in alle seizoenen 
kunt lopen. De route voert u langs de meest inspirerende plekjes in en rondom Elsloo. 

Route
> U start de wandeling vanaf de Sint Augustinuskerk in Elsloo. Met de rug naar de ingang 
van de kerk loopt u rechtdoor het kerkpad verder af. U loopt als het ware over het kerkhof. 

> Bij de straat (Op de Berg) aangekomen slaat u rechts af. In de bocht naar rechts ziet 
u links de eerste zuil staan. Vervolg uw weg (in de bocht) via de trap naar beneden. 
U komt onder bij de Maasberg aan. Sla links af en wandel de Maasberg omhoog. 

> Deze weg volgt u tot de kapel, waarna u rechtsaf de Kaakstraat in gaat.

De kapel aan de Kaak
Deze kapel werd na de Franse tijd gebouwd op de plaats waar de kaak (schandpaal) van 
Elsloo stond. Hier werden mensen aan vastgebonden bij wijze van straf. Op het grote kruis in 
de kapel is een kleiner kruis bevestigd. Dit kruis overleefde in 2004 wonderbaarlijk een brand 
in een nabij gelegen woning. Terugkijkend vanaf de kapel heeft u een mooi uitzicht op het 
beschermde dorpsgezicht van Elsloo.

> In de Kaakstraat neemt u direct rechts de trappen naar beneden. Bij de knuppeltrap 
aangekomen, neemt u deze rechts omhoog. Houd bovenaan de trap kort links aan en ga ver-
volgens meteen rechts door het poortje. Neem daarna het tweede pad links. Rechts ziet u het 
zogenaamde theehuisje, een locatie die een fantastisch uitzicht biedt over het kasteelpark, het 
kanaal en het Maasdal. Houd bij de T-splitsing rechts aan en neem bij de volgende 
T-splitsing (via een zeer scherpe bocht) de helling rechts naar beneden. Na het bruggetje 
vindt u aan de linkerzijde de tweede zuil. 

15

Mariaboom



> Na het binnengaan van het dorp houdt u bij het pleintje rechts aan en loopt u door tot 
aan de kapel. Aan de voorzijde van het kapelletje (linkerzijde) ziet u de zesde zuil staan.

Mariakapel
Al in de middeleeuwen stond hier een Mariakapel. De kapel werd in 1848 herbouwd. In de 
Mariakapel is de legende van de heilige Philippus Winandus uit Meers in muurschilderingen 
weergegeven. Volgens de legende was hij een pelgrim op weg naar Jeruzalem die op wonder-
baarlijke wijze door een engel naar Catsop werd teruggebracht. In de volksmond heet de kapel 
‘ut Bluuske’, een samentrekking van ‘bel’ en ‘huuske’ wat vrij vertaald het ‘bel huisje’ betekent. 
De bel bovenop de kapel was tevens de alarmbel voor de bewoners bij onraad en brand. 
Bij de kapel ligt een grote hoeve, dit is de al in 1150 vermelde ‘Catsopperhof’. De kapel ligt 
langs de oude weg naar Valkenburg.

> Bij de kapel gaat u linksaf de Daalstraat in. Let hier vooral op de pittoreske en typische 
boerderij-erfjes die links en rechts in de straat verschijnen. Ga vervolgens de eerste weg 
linksaf over het ‘Kempken’. Steek de volgende kruising recht over en volg de smalle weg. 
Bij de grote weg aangekomen gaat u rechtsaf. Volg deze weg tot u aan de linkerkant, bij een 
eeuwenoude lindeboom met Mariabeeld op de helling, de zevende zuil ziet staan.

16 Sprankelend Stein 17

U bent hier bij het ‘Terhagerpötje’, een eeuwenoude waterplaats van het gehucht Terhagen, 
waar in vroegere tijden het water werd gehaald dat gebruikt werd voor de was en de keuken. 

> Direct na het bruggetje gaat u naar links en rechts het kleine pad op dat de bosrand volgt. 
Links van u ziet u enkele unieke hoogstamfruitbomen.

> Dit pad volgt u tot het eind (links ligt het gehucht Terhagen) waarna u rechtsaf gaat. 
Vervolgens volgt u het pad links verder langs de bosrand. Volg dit pad tot een knuppeltrap u 
naar een T-splitsing voert. Ga hier rechts tot aan de volgende T-splitsing. Hier staat de derde 
zuil. Neem bij deze zuil rechts de knuppeltrap naar beneden. Vervolg uw weg over het brug-
getje bij de hemelbeek. Achter het bruggetje slaat u linksaf. Volg nu de beek. Links voor de 
grote spoorduiker staat de vierde zuil. Loop verder rechtdoor via deze duiker onder de spoor-
lijn door. Ga aan de andere kant van de spoorlijn linksaf over het bruggetje. Volg meteen na 
dit bruggetje het trappenpad omhoog, met het beekje aan uw linkerhand.

Beek
Aan de oostkant van de tunnel (d’n Grwatte Duuker) komen twee sterke beken, de Roeschert 
en Materbergbeek, bij elkaar om vervolgens samen verder als Hemelbeek door de tunnel te 
stromen. Dit gebied heeft altijd veel last gehad van verzakkingen als gevolg van drijfzand-
banken. De talrijke bronnen in dit gebied zijn hier debet aan. Ook de spoorlijn werd hierdoor 
bedreigd. Daarom zijn de bronnen uitgegraven en via de tunnel onder de spoorlijn door geleid.

> Boven aangekomen volgt u het pad dat overgaat in een veldweg en vervolgens in een 
geasfalteerde weg. Blijf deze weg verder volgen. Na enige tijd komt u bij een veldkruis op een 
kruising (Lindenbergstraat). Hier staat de vijfde zuil. Vervolg uw weg over de kruising recht-
door tot in Catsop. 

Catsop
Catsop is een ontginningsnederzetting die gesticht werd vanuit 
Elsloo. Omgeven door boerderijen ligt hier een idyllisch pleintje. 
Dit was vroeger ‘de Dreeschpool’, een drinkplaats voor het vee. 
De oude functie wordt uitgebeeld in het kunstwerk midden op 
het plein. Catsop is gesticht langs oeroude wegen. Vanuit het 
zuiden naar het noorden liep in de middeleeuwen de Gemeyn 
Heerstraat langs het plein, een belangrijke verbindingsweg tussen 
Maastricht en Roermond. 

> Gedichtenroute Elsloo - Catsop

Terhagerputje Elsloo

Veldkruis Catsop
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> Vervolg uw weg tot aan het spoor, ga daar linksaf. Houd de veldweg (parallel aan het 
spoor) aan tot een T-splitsing waar u naar rechts gaat. Loop door totdat u bij een spoorbrug 
komt. Ga hier het spoor over. Steek bij de kruising schuin rechts de weg over en neem het 
pad voor de huizen. Volg dit pad tot aan een splitsing, loop daar linksaf de holle weg in. 
U komt nu wederom bij het Terhagerputje. Bij het bruggetje gaat u naar rechts en dan direct 
links over het bruggetje. U daalt nu de helling af, richting kasteelvijver. Ga beneden rechtsaf 
langs de kasteelvijver richting het kasteel. Naast de vijver treft u aan de linkerkant de achtste 
en laatste zuil aan. 

Kasteelpark Elsloo
De oorspronkelijke middeleeuwse burcht van Elsloo ligt nu in de bedding van de Maas. 
Het huidige Kasteel Elsloo bestaat uit de economiegebouwen van een 17e eeuws (niet meer 
bestaand) landhuis. Bij dit kasteel werd aan het begin van de 19e eeuw een Engels landschaps-
park aangelegd. Oorspronkelijke elementen als vergezichten, hellingen, slingerende paden, 
waterpartijen en bijzondere bomen zijn hier nog aanwezig. Het park staat als geheel onder 
bescherming van Monumentenzorg.

> Via de parkeerplaats van Kasteel Elsloo kunt u nu weer teruglopen naar de Maasberg en 
de trap naar boven nemen. Ga boven in de bocht linksaf en halverwege de straat naar rechts 
het trapje omhoog. U bent nu weer bij de Sint Augustinuskerk van Elsloo, het startpunt en 
eindpunt van deze route. 
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Kasteel Elsloo - Hotel Restaurant

Maasberg 1, 6181 GV Elsloo

T. 046-437 7666, F. 046-437 7570

I. www.kasteelelsloo.nl, E. info@kasteelelsloo.nl 

Een vorstelijk onthaal in een sfeervolle ambiance.

Gelegen in het fraaie Limburgse heuvelland biedt deze 

accommodatie u alles wat u wenst. Van comfortabele 

kamers tot een gastvrij terras, van een voortreffelijke 

keuken tot een historische omgeving, van vriendelijk 

personeel tot verrassende arrangementen. Wij stellen 

dit alles graag aan u voor en heten u op voorhand van 

harte welkom.

Verwennerij door onze chef…

Kasteel Elsloo is al sinds 1960 in gebruik als horecage-

legenheid. De keuken van Kasteel Elsloo is bekend in 

binnen- en buitenland. Samen met zijn keukenbrigade 

bereidt onze chef-kok een keur aan exquise gerechten 

die u kunt nuttigen in de aangename ambiance van 

ons sfeervolle restaurant. Naast een seizoensgebonden 

menukaart kennen we een dagelijks wisselend ‘Menu 

du Marché’. Beide zijn gebaseerd op een moderne 

interpretatie van de klassieke Franse keuken, met een 

knipoog naar de rest van de gastronomische wereld.

Een hapje en een drankje

U bent ook welkom bij Kasteel Elsloo als u niet in de 

gelegenheid bent uitgebreid gebruik te maken van onze 

faciliteiten. In onze gastvrije lounge en bar of op ons 

schitterende terras dat uitkijkt op het kasteelpark kunt u 

genieten van een gezellig drankje of een smakelijk hapje 

van onze kleine kaart. Vooral op zonnige dagen is het 

een feest om de weldadige rust van de Zuid-Limburgse 

hellingbossen vanaf ons terras op u te laten inwerken.

Openingstijden

In het restaurant kunt u van maandag tot en met 

vrijdag lunchen tussen 12 en 14 uur. 

Dineren is mogelijk van maandag tot en met zaterdag 

tussen 18 en 21.30 uur en op zondag tussen 17.30 en 

20.30 uur. Het hotel is het hele jaar geopend en op 

ons terras of in ons café bent u elke dag van de week 

welkom voor een hapje en een drankje van onze kleine 

kaart.

Kasteel Elsloo

> Gedichtenroute Elsloo - Catsop
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Brouwerij De Fontein
Deze kleine pachthoeve (1729) grenst aan het kasteelterrein. Aan de achterzijde van de hoeve 
lag een watermolen (banmolen) waarvoor de Putbeek water leverde. Een molenaar woonde in 
de hoeve, hij was pachter en had meerdere herendiensten te vervullen. De kleine wei aan de 
oostzijde diende als molenbassin. Hier werd water opgevangen en bewaard, zodat tijdens het 
graanmalen voldoende water voorhanden was.

> Met uw rug naar de brouwerij loopt u naar rechts. Vervolgens neemt u het eerste pad 
rechtsaf. Dit is de Korenweijersweg (er staat geen straatnaambordje). Ga bij de T-splitsing 
rechtsaf en vervolgens met de bocht mee naar links. 

Molenwijer
Aan de rechterzijde ziet u de Molenwijer. Dit is het restant van de Molenvijver (Meulenwieer 
in de volksmond). Het is nu een kunstmatige vijver, ontstaan door het uitgraven van kleileem 
voor het waterdicht maken van de dijken van het Julianakanaal.

> Loop rechtdoor tot aan de kruising en ga daar linksaf de Steenwegstraat in. 
Rechts voor u op de kruising ziet u d’n Haof.

Historisch Stein - Elsloo   

Start- en eindpunt > Brouwerij De Fontein (Ondergenhousweg 15) te Stein 
Duur van de wandeling > ca. 2,5 uur 
Lengte > ca. 10 kilometer
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Ruïne Kasteel SteinOndergenhousweg 15, 6171 GW Stein

T. 046-426 2858

I. www.brouwerijdefontein.nl

E. info@brouwerijdefontein.nl

Brouwerij 

Brouwerij De Fontein produceert op ambachtelijke 

wijze een breed assortiment aan streekproducten zoals 

speciaalbier, likeur, vlaai en appelsap van eigen boom-

gaard. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met seizoens-

gebonden producten, vaak letterlijk uit eigen tuin.  

Arrangementen, zoals een bezoek aan de brouwerij, 

zijn op afspraak mogelijk.  

Proeflokaal

In ons proeflokaal kunt u alle producten proeven die 

hier gemaakt worden. In de zomer op het weidse terras, 

in de winter gezellig bij de kachel. Naast onze eigen bie-

ren of likeuren kunt u genieten van verschillende kleine 

gerechten of koffie met een stukje Limburgse vlaai. 

Tevens hebben wij een zaalruimte voor borrels, buffet-

ten, vergaderingen of andere bijeenkomsten. Informatie 

over onze openingstijden en mogelijkheden is te vinden 

op onze website. 

Brouwerij De Fontein is gelegen bij fietsknooppunt 41.

Brouwerij De Fontein



23

Sint Augustinuskerk
De kerk is gebouwd nadat de middeleeuwse mergelstenenkerk in 1843 tijdens een storm 
was ingestort. De kerk herbergt diverse bezienswaardigheden, zoals het uit de 13de eeuw stam-
mende ‘houten kruis van Catsop’ en een ‘Sint Anna te Drieën’ van de Meester van Elsloo (16e 
eeuw). Deze kerk is door de inwoners gebouwd uit zelfgebakken stenen naast de 
ingestorte kerk van mergel uit de 15de eeuw. Links van de hoofdingang is de toegang tot 
een aparte Maria devotiekapel (vrij toegankelijk).

> Bij de pastorie gaat u de trappen af. Ga hier links af en daarna met de bocht mee naar 
links. Deze weg (Op Den Berg) loopt over in de Dorpstraat. Aan de linkerkant ziet u het 
Streekmuseum Schippersbeurs.

D’n Haof
In vroeger tijden was dit één van de pachthoeven die bij de bezittingen van Kasteel Stein 
behoorden. ‘D’n Hoaf’ werd gebouwd in 1808; de bouwheer was rentmeester E. Jacquet, 
burgemeester van Stein van 1813 tot 1819.

> De weg buigt naar links en u loopt langs het kanaal tot hij weer naar links buigt. 
Na deze bocht gaat u rechtsaf het bruggetje over. Houd bij de vijver rechts aan en blijf de 
meest rechts gelegen weg volgen om het open veld. Sla bij de kruising rechtsaf richting het 
kanaal. Deze weg loopt naar beneden. Bij het kanaal gaat u linksaf en vervolgens gaat u 
onder het viaduct van de snelweg door.  

> Ga na het viaduct meteen links het voetpad op en na enkele meters rechts de helling 
omhoog. Boven aan de steile helling gaat u naar rechts en neemt u het voetpad richting 
Elsloo tussen de bomen. U heeft hier een mooi uitzicht op het Julianakanaal en over het 
Maasdal. Dit pad blijft u volgen tot u de eerste veldweg ziet aan de andere kant van de weg.
 
> Steek de weg over en ga door het poortje in de afrastering de veldweg in. Loop de 
veldweg verder uit; op een gegeven moment loopt hij over in een zogenaamde holle weg. 
Onderaan deze holle weg komt u uit bij het bassin. Ga hier linksaf en volg het hek om het 
bassin heen. Ga vervolgens de knuppeltrap omhoog en volg het pad verder. Rechts ziet u de 
Pasveersloot. 

Pasveersloot
Het bassin is onderdeel van de Pasveersloot, ontstaan uit een vroegere waterzuiveringsinstal-
latie van DSM. Nu is het het domein van de vos en de das. In de toekomst zal dit gebied 
verder uitgroeien tot een natuurgebied, dat aansluit op het gebied Meeldert.

> Houd de Pasveersloot aan uw rechterhand. Ga na het hekje met de bocht mee naar links. 
Nu neemt u het eerste pad rechtsaf. Na het volgende hekje loopt u de woonwijk in. Neem 
hier de eerste weg rechts en loop opnieuw met de bocht mee tot aan het fietspad. Sla hier 
rechtsaf. Dit fietspad wordt de Drie Koulenweg naar Elsloo genoemd.  

> Neem bij de eerste huizen het eerste verbindingsvoetpad (schuin omhoog) met de Beuk-
straat naar rechts. Boven aan deze weg slaat u rechtsaf en volgt u deze weg (Beukstraat) 
richting het Julianakanaal. Steek de grote weg (voorzichtig) over en ga linksaf. 
Dit is wederom het voetpad tussen de bomen. Loop nu via dit onverharde pad verder 
richting Elsloo. Loop door tot aan de kerk en ga hier links omheen.
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> Historisch Stein - Elsloo

Maasberg Elsloo

Op de Berg 4-6, 6181 GT Elsloo

T. 046-437 6052, I. www.streekmuseumelsloo.nl

E. info@streekmuseumelsloo.nl 

Het volkskundige museum is gelegen in de historische, 

beschermde kern van Elsloo. Het museum is gedeel-

telijk ondergebracht in de voormalige schippersbeurs, 

gebouwd in maaslandse stijl in het begin van de 17e 

eeuw. De ernaast gelegen arbeiderswoningen geven een 

goed beeld van het leven van de bevolking tussen 

1650 en 1950. 

Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo



> Loop de poort van het Kasteelpark uit en ga over de brug bij de kasteelvijver. Steek 
de weg over en neem de trappen die de helling opvoeren. Bovenaan bent u weer bij het 
Julianakanaal, hier gaat u rechtsaf. Volg het fietspad enkele kilometers langs het Julianakanaal 
naar Stein. Na de kruising met de snelweg (tweede viaduct) loopt u nog enkele honderden 
meters rechtdoor tot aan de trap. Ga de trappen af en ga onderaan rechtsaf op de verharde 
weg naar Brouwerij De Fontein. 

> U bent nu weer terug bij het beginpunt.
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Schippersbeurs/Streekmuseum
Dit gebouw was het woonhuis van de rijke Maasschipper Jan Conincx en dateert uit het begin 
van de 17e eeuw. Elsloo kende toen veel Maasschippers. In de Schippersbeurs werd ook de 
lading van de schepen over de verschillende schippers verdeeld. Het gebouw bestaat uit twee 
delen, waarvan het rechtergedeelte is gerestaureerd in de oorspronkelijke staat. De hardstenen 
kruisramen zijn gedeeltelijk dichtgemetseld. Vroeger moest men namelijk belasting betalen naar 
het aantal ramen in het huis. Het linkergedeelte doet tegenwoordig dienst als museum over het 
leven langs de Maas door de eeuwen heen. 

> Blijf de Dorpstraat volgen in de richting van een kapel op een wegsplitsing. 
Onderweg komt u langs restaurant De Conincx (rechterkant). In het restaurant bevindt 
zich een monumentale schoorsteen uit 1655. Bij de kapel gaat u rechtsaf, de Kaakstraat in. 

Kapel Aan de Kaak
Op de driesprong waar nu een gotische kapel uit het begin van de 19e eeuw en een water-
pomp staan, heeft vroeger een schandpaal gestaan. Mensen die een misstap hadden begaan, 
werden hier publiekelijk ‘aan de kaak’ gesteld. Het kleine houten kruis in de kapel is in 2004 op 
een wonderlijke wijze bij een brand bespaard gebleven. 

> Neem rechts de trappen naar beneden die het Kasteelpark in voeren. Neem in het 
Kasteelpark de eerste trappen naar rechts, even naar links en dan weer naar rechts door 
het poortje. 

> Nu het pad volgen tot aan de vijver, waar u rechts aanhoudt. Hier ziet u Kasteel Elsloo 
liggen. Aan de rechterzijde passeert u in de helling de Botanische (heem)tuin van het IVN.

Kasteel Elsloo en watermolen
Kasteel Elsloo is gevestigd in de voormalige economiegebouwen van het oorspronkelijke kasteel. 
Een onderdeel van deze bebouwing is de inpandige watermolen, de Slakmolen, uit 1552. Het 
eigenlijke kasteel, een groot herenhuis dat haaks op de nog bestaande toren stond, is helaas 
in 1885 door brand verloren gegaan. In de Maasbedding liggen overigens de resten van de 
oorspronkelijke burcht van Elsloo. Deze is in de 15e eeuw door de Maas verzwolgen. Bij lage 
waterstanden zijn de resten van de burcht nog zichtbaar.
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Beschermd dorpsgezicht, Elsloo

> Historisch Stein - Elsloo



Het grind wordt deels weggeschraapt langs de Maasoevers, maar vooral gewonnen in 
plaatsen als Bosscherveld, Borgharen, Itteren, Geulle aan de Maas, Meers, Nattenhoven, 
Koeweide en Visserweert. De gaten die op een deel van die locaties ontstaan, worden 
weer opgevuld met grond die vrijkomt bij het verbreden van het stroombed van de Maas. 
Het Consortium Grensmaas is een samenwerkingsverband van grindproducenten, aannemers 
en Natuurmonu-menten. Het project Grensmaas start in Meers, Itteren en Bosscherveld 
en duurt zo’n vijftien jaar

Hoeve De Weerd
Tot in de 19e eeuw behoorde deze hoeve tot Maasmechelen aan de overzijde van de Maas 
en was hij omsloten door Maasarmen. Het linkergedeelte hoorde niet bij de hoeve, maar was 
de verenigingskamer van de schutterij van Maasmechelen. Hier hielden de schutters legendari-
sche drank- en eetfestijnen, waarbij vis de hoofdschotel vormde. Weerd (land aan water) komt 
van Proostenweerd, naar de eigenaar van Maasmechelen: de Proost van het St. Servaeskapittel 
te Maastricht. 

Natuurroute Meers - Maasband 
 
Start- en eindpunt > Café de Witte Börstel (Koevaart 15) te Meers (naast fanfarezaal)
Duur van de wandeling > ca. 2,5 uur
Lengte > ca. 10 kilometer

> Neem links van het Café de Witte Börstel het voetpad naar de dijk. Bovenaan de dijk
gaat u naar rechts via het valhek door de weilanden. Volg na het tweede valhek de veldweg 
recht voor u.

Links voor u ziet u Woodhenge. Dit is een verzameling oude boomstammen, gevonden in 
de Maas bij Maasbracht. Ze zijn hier geplaatst als een gedenkteken bij de start van het 
Grensmaasproject.

> Volg de weg aan het einde naar rechts langs de dijk. U ziet de Grensmaas nu aan uw 
linkerzijde. Deze weg slingert door het Grensmaasgebied en u blijft hem volgen tot en met 
een scherpe bocht naar rechts. Voor u ligt hoeve ‘De Weerd’.

De Maas
Liefdesliedjes zijn erover geschreven. Maar de rivier heeft ook een ander gezicht. Woest en 
ontembaar. Zoals tijdens diverse overstromingen de laatste jaren. ‘Veiligheid en groen door 
grind.’ Dat is het motto waaronder het Consortium Grensmaas in 2008 is gestart met de 
werkzaamheden om de rivier tussen Maastricht en Roosteren een nieuwe gedaante te geven. 
Veiliger, ruimer en nóg aantrekkelijker voor de recreatie. Door de verbreding van de stroom-
geul en verlaging van de oevers van de Grensmaas lopen de bewoners straks vijf keer minder 
risico op een overstroming. Langs die rivier ontstaat een nieuw aaneengesloten natuurgebied 
van minstens duizend hectare. Met afwisselende landschappen: ruige bossen, grasvelden, struik-
gewassen. Begraasd door wilde paarden en runderen. Boordevol bijzondere planten en dier-
soorten. Een paradijs voor wandelaars en fietsers. In Meers is op kleine schaal al mooi te zien 
hoe de Grensmaas er straks over de hele lengte van 43 kilometer komt uit te zien: een rivier 
die de ruimte heeft, temidden van bijzondere natuur. Het proefproject daar trekt jaarlijks al 
enkele duizenden bezoekers. De rivierbeveiliging kost zo’n 500 miljoen euro en wordt betaald 
uit de opbrengst van de winning van 53 miljoen ton grind. 
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Maas Meers
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> Volg bij de eerste T-splitsing de weg rechtdoor. Houd bij de tweede T-splitsing rechts aan. 
Volg de weg om het grindgat aan uw rechterzijde. Hier ziet u het Maasmonument.

Maasmonument
Dit monument is naar aanleiding van de overstromingen van 1994 en 1995 geplaatst en heeft 
als titel ‘Lichtvanger’. Het is gemaakt door beeldhouwer en Meerssenaar Piet Berghs. Op vaste 
tijden vangen de trechters het zonlicht en projecteren dat in de grote stenen trechter.

> Ga aan het einde van de weg, bij de voetbalvelden, bij de T-splitsing naar links en 
meteen weer links de Veldschuurdijk op. Volg de verharde weg tot u in het gehucht de 
Maasband bent aangekomen. Hier neemt u na het pleintje de eerste weg naar links. Dit is de 
Maasbandervaart.

In de Bokkenrijderstijd (midden 18e eeuw) werd de schepen Walraeven hier overvallen en zijn 
gezin mishandeld door de Bokkenrijders.

> Bij de Maas aangekomen kunt u genieten van een tijdloos uitzicht over de Maas en aan-
grenzende natuurgebieden. Vervolgens gaat u naar rechts. Neem vervolgens niet de weg 
rechtdoor, maar ga bij de bank naar rechts en direct weer naar links. Dit is de Leutherhoek. 

Leutherhoek
De naam verwijst naar het gedeelte van de Maasband, ooit een eiland in de Maas, dat 
tot Leuth aan de overzijde van de Maas behoorde. De Maasband was met een voetveer 
verbonden met Maeselhoven aan de overzijde. Pas in de 19e eeuw, na het verlanden van 
een scheidende Maasarm werd de Maasband bij Stein gevoegd. De overlevering wil dat de 
Maasband is gesticht door protestantse bedienden van Kasteel Leuth. Tot op de dag van van-
daag wonen hier nog steeds protestantse gezinnen die kerkelijk met de gemeente Urmond zijn 
verbonden. Eeuwenlang was de Maasband een protestantse enclave op katholiek gebied.

Aan de linkerzijde ziet u een kapelletje op de hoek. Dit is gebouwd over een gedenkkruis. 
Het kruis herinnert aan Maria Nieuwenhuysen die op 6 oktober 1806 op deze plek werd 
vermoord.

> Loop via de Leutherhoekweg het gehucht uit. U blijft de weg volgen, passeert een pick-
nickplaats en komt op een T-splitsing. Hier gaat u naar rechts, blijf deze weg volgen. Geniet 
ondertussen van het weidse vergezicht op het oude havenstadje Urmond. Ga aan het einde 
van de weg, bij de T-splitsing, rechtsaf (Gemeenweg). 
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> Natuurroute Meers - Maasband

Wandelsportcentrum Walking Limburg

Kenniscentrum voor bewegen en gezondheid, 
kwaliteit van leven door bewegen!

Jacques Janssen, Leentstraat 39 6171 LD Stein 

T. +31 (0)6 10 75 45 95

E. info@walkinglimburg.nl

I. www.walkinglimburg.nl

Bij ons kunt u terecht met al uw vragen over verant-

woord bewegen en gezondheid. Wij trainen wande-

laars, sportief wandelaars en nordic walkers voor een 

betere conditie en uithoudingsvermogen. Wij geven 

cursussen in nordic walking en Gps gebruik.

 

Van dinsdag t/m zondag (het gehele jaar) trainen

wij vanaf verschillende locaties, wandel en nordic

walking groepen op diverse inspanningsniveaus.

 

U kunt bij ons terecht als sporter maar zeker ook

als deelnemer met gezondheidsklachten, die onder

goede individuele begeleiding van ons, aan zijn of

haar conditie kan gaan werken. Wij werken daarom

nauw samen met de 1e lijnszorg.

 

Wij werken met goed opgeleide en gediplomeerde/

gecertificeerde trainers met jarenlange ervaring.

 

Jaarlijks organiseren wij korte en langere wandel-

vakanties op maat in het buitenland voor diverse

doelgroepen.



> Bij de eerstvolgende splitsing aan het begin van de bebouwing gaat u naar links. Volg 
de Meerserkoestraat en loop door tot een T-splitsing. Hier gaat u naar links en neemt de 
Lindendriesstraat. Recht voor u ziet u een dijk met een trap. Neem deze trap en ga bovenaan 
de dijk naar rechts. Hier heeft u een schitterend gezicht op de Maas en het landschap.

> Blijf de dijk volgen. Halverwege staat rechts een veldkruis. Op dit punt brak zowel in 1880 
als in de nieuwjaarsnacht van 1926 de dijk en verlegde de rivier haar stroom midden door 
het dorp Meers. De dijk werd na de overstroming van 1995 verzwaard en beschermt het 
dorp tegen herhaling van de doorbraken.

> Blijf de dijk volgen tot u aan het einde ervan weer bij het vertrekpunt bent aangekomen.
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> De bosjes links van u verbergen een grote waterzuiveringsinstallatie van chemieconcern 
DSM en de rioolwaterzuivering voor de gemeente Stein. Bij de volgende T-splitsing gaat u 
rechtsaf de Dijkweg op. Bij de T-splitsing aan het einde van de weg gaat u links de dijk op. 

Eens beschermde deze dijk Stein tegen de Maasarm die tussen de Maasband en Stein lag. 
Dit gebied staat op de nominatie ontgrind te worden. Hierbij zal de Maasband weer op een 
eiland komen te liggen en de Maasarm opnieuw worden uitgegraven.

> Na het passeren van de dijk negeert u de weg naar rechts bij de Drie Boompjes en 
vervolgt u uw weg linksaf. Voor u, aan de voet van de hoge kanaaldijk, ziet u Hoeve de Laak 
liggen. Loop door totdat u de verharde weg bereikt. Hier gaat u rechtdoor op de kruising. 
U komt op een splitsing van meerdere wegen en voetpaden. Neem het verharde voetpad 
dat in het midden recht de helling op voert. Steek bovenaan de helling de weg over en loop 
parallel aan het kanaal naar rechts terug naar Meers.  

Aan de rechterkant passeert u het borstbeeld van de in een concentratiekamp gestorven 
verzetsstrijder kapelaan Berix. Hoeve de Laak was zijn ouderlijk huis. Nu is het tevens het 
oorlogsmonument voor de gemeente Stein.
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Landelijke omgeving Meers

Uw kastelein: Leroy Wauben

Koevaart 15, 6181 PL, Meers - Elsloo

T. 046-426 4768, I. www.witteborstelmeers.nl

> In de zomer kleine kaart > Groot terras > Feesten 

en partijen, vergaderingen en presentaties, ook mogelijk 

in Zaal de Hoorn > Infopunt Natuurmonumenten > 

Vertrek- en rustpunt wandelroutes > Vertrek- en rust-

punt kanovaren, aanlegplaats 50 meter van het café af

> Gelegen aan diverse fietsroutes 27, 45, LF3a, LF3b

Café de Witte Börstel

> Natuurroute Meers - Maasband



Spirituele route Stein

Start- en eindpunt > Archeologiemuseum (Hoppenkampstraat 14a) te Stein.
De route loopt in een 8-vorm. U kunt er dus voor kiezen om één van de twee lussen 
te lopen of de gehele route.
Duur van de wandeling > korte lus ca. 1,5 uur > lange lus ca. 2 uur 
Lengte > korte lus ca 5 km > lange lus ca. 6 km

> Start uw wandeling met de rug naar het museum. U loopt naar links.

Archeologiemuseum Stein
Een museum gewijd aan de voorgeschiedenis van Stein (4500 v. Chr. tot 650 n. Chr.). 
Het gebouw is, behalve een oudheidkundig museum, tevens een Reservaat dat dient voor de 
bescherming en het behoud van een - voor Nederland unieke - grafkelder (ca. 2830 v. Chr.), 
die hier werd gevonden. Hij vormt het middelpunt van het museum en is in ongerepte staat 
bewaard.

> Aan het einde van de weg gaat u links en de eerste straat weer rechtsaf. U loopt nu op de 
Kapelbergweg, lichtelijk bergaf. Na een bocht naar rechts ziet u aan uw linkerzijde een kapel.
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Kapel ‘Maria in de Nood’
Deze zeer druk bezochte devotiekapel was oorspronkelijk gewijd aan de heiligen Richardus en 
Kilianus en is bekend sinds 1400. Het ‘Keereind’ was vroeger een zelfstandig rectoraat, maar 
werd in 1661 verenigd met de parochie Stein. De kapel raakte in verval, maar werd in 1760 
geheel in baksteen met speklagen herbouwd. Getuige de ramen aan de beide zijden van het 
altaar werd de kapel toen toegewijd aan ‘Maria in de Nood’.

> Loop rechtdoor tot aan de eerste kruising. Ga daar naar links, verder bergaf de smalle 
weg in (Scharbergweg). Aan uw rechterzijde ziet u Kasteel Stein. 

Kasteel Stein
Dit kasteelcomplex uit de 13e eeuw staat ook wel bekend als het 
Missiehuis, omdat het van 1922 tot 1996 dienst deed als klooster en 
opleidingscentrum voor priesters. Van het oudste gedeelte is slechts 
een imposante ruïne over. Deze is op afspraak, onder leiding van een 
gids van de Archeologiestichting Stein, te bezoeken. Het voormalige 
Missiehuis is verbouwd tot een appartementencomplex.

> Neem het tweede pad rechts (door het smeedijzeren poortje) en ga dan linksaf bij de 
T-splitsing. Na vijftig meter ziet u aan uw linkerzijde de begraafplaats van de paters en zusters 
die in het missiehuis hebben gewoond. Bij de begraafplaats gaat u rechtsaf 
richting vijver rond de kasteelruïne.

Kerk Oud Stein

Hoppenkampstraat 14a, 6171 VP Stein

T. 046-433 8919, E. secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

De stichting beheert het Archeologisch Museum Stein 

en de Kasteelruïne Stein. Het museum is gebouwd als 

reservaat ter bescherming en behoud van een grafkel-

der van ca. 2830 v. Chr. Kasteel Stein dateert uit de 13e 

eeuw als vesting en in de 17e eeuw werd een omme-

zwaai gemaakt naar het latere lustslot. De ruïne van het 

kasteel is te bezichtigen via rondleidingen.

Stichting Erfgoed Stein



Pater Antonius Johannes Munsters
Pater Antonius Johannes Munsters m.s.c. (1906-1993) werkte vanuit het seminarie en klooster 
van Stein. Zijn belangstelling voor het verleden ontleende hij aan de burchtruïne van Kasteel 
Stein, die tot het complex van het Missiehuis behoorde. In de loop van zijn leven heeft hij een 
grote schat aan historische documenten, waarvan hij er zelf meer dan 300 heeft geschreven, en 
archeologische vondsten verzameld. Hij was dan ook aanwezig bij de ontdekking van een gale-
rijgraf aan de Hoppenkampstraat. De plek waar nu rondom het graf het Archeologisch museum 
is gebouwd. Zijn grootste zorg was het behoud van de archeologische collecties na zijn dood. 
Samen met Pater Munsters is daarom de Archeologiestichting Pater Munsters opgericht en aan 
deze stichting heeft hij het beheer van alle collecties overgegeven.

> Als u bij de vijver bent aangekomen, loopt u linksaf rondom de vijver. De weg buigt naar 
rechts om het water heen en deze weg blijft u volgen. Bij het verlaten van het park gaat u 
een bruggetje over en loopt u rechtsaf langs de oude verdedigingsmuur van het kasteel tot 
voorbij Brouwerij De Fontein. Bij de driesprong houdt u rechts aan. Na dertig meter gaat u 
links de trappen omhoog. Bovenaan de trap gaat u rechtdoor (Nieuwstraat).

> De rechtdoorgaande weg buigt na een tijdje naar links (Beelenberg). Volg deze weg tot 
aan de gemetselde trap. Ga de trap af en ga onderaan rechtsaf en vervolgens het eerste pad 
linksaf. Steek bij de volgende kruising de weg over en ga het kleine steegje in (Violensteeg). 
Aan de rechterkant ziet u een kapel. Aan het einde van de steeg gaat u linksaf.

Kapel Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
Deze Mariakapel dateert uit de 18e eeuw en werd gebruikt als rustaltaar bij de sacraments-
processie. Begin deze eeuw stond de kapel bij de Taterstein. In 1929 heeft de eigenaar van de 
percelen aan de Kelderstraat de kapel afgebroken en opgebouwd op zijn huidige positie.
Voor u ziet u een grote steen verschijnen.

Taterstein
De Taterstein is een steen van ongeveer vijfduizend kilo en heeft een oude geschiedenis. 
Volgens een legende heeft in Stein een volksstam, de ‘Teuten’ of ‘Taters’, gewoond. Dit waren 
de voorzaten van de Bokkenrijders (1745 en 1770). Overdag leefden zij als gewone burgers, 
maar ’s nachts gingen zij op rooftocht. Vóór iedere tocht sprak de leider bij de steen zijn 
helpers toe, in een geheimtaal: het ‘taters’. Hierdoor konden anderen niet op de hoogte komen 
van hun snode plannen.
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> U gaat rechtsaf (Kelderstraat) en blijft deze weg rechtdoor volgen tot aan de kerk aan 
uw linkerzijde.

Sint Martinuskerk Oud Stein
Deze kerk werd in de eerste helft van de 15e eeuw opgetrokken. De kerk bestaat momenteel 
alleen nog maar uit het 19e eeuwse driebeukige schip. Na de torenbrand in 2005 werd de kerk 
gesloten. Samen met het herstellen van de toren is besloten om de Martinuskerk ook 
een fikse opknapbeurt te geven en tevens een uitzonderlijk orgel te plaatsen. De werkzaam-
heden duurden vijftien maanden, het resultaat is bijzonder mooi.

> Ga voorbij de kerk rechtsaf de Kerkstraat in en daarna op de T-splitsing links (Houterend). 
Bij de eerste viersprong slaat u rechtsaf (De Vaart). Rechts ziet u een kruisbeeld. 

Kruisbeeld Houterend
In 1902 is dit kruisbeeld bekostigd en geplaatst door de buurtbewoners. Op de onderkant van 
het kruis ziet u een Mariafiguur staande op een wolk. Dit houdt verband met de katholieke 
feestdag Maria ten Hemelopneming.

Begraafplaats Paters Stein

> Spirituele Route Stein
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> Bij de volgende kruising gaat u weer rechtsaf (Ganzeweide). 
Aan de linkerkant ziet u een kapel.

Kapel Bertha Meulenberg
In de begin jaren zestig was Bertha Meulenberg ernstig ziek en de gedachte aan de dood was 
haar nabij. Ze kreeg contact met de Duitse Therese Neumann, een vrouw met bijzondere 
gaven, en via haar begon ze met een negendaagse noveen. Op de vierde dag hoorde ze vier 
klopsignalen en kreeg ze de boodschap om een kapel te bouwen. Op de negende dag van 
haar noveen trad plotseling de genezing in. Ze beloofde een kapel te bouwen en deze belofte 
deed ze gestand. Iedere zondag en op feestdagen wordt er nog een heilige Mis opgedragen en 
velen vinden er troost en verlichting.

> Bij de volgende T-splitsing houdt u rechts aan. Daarna buigt de weg naar links. Loop bij de 
viersprong rechtdoor tot aan een klein driehoekig pleintje links midden in de weg. Voor u ziet 
u twee beelden.

De Besj en de Brikkebekker
Het beeld ‘De Brikkebekker’ herinnert aan een tijdperk waarin veel Steindenaren de grens over-
trokken naar Duitsland om te werken als seizoenarbeiders. De baksteenindustrie in Duitsland 
werd tussen 1860 en 1940 bevolkt door hele gezinnen uit Stein. Minstens vijf maanden per 
jaar werkten ze daar onder moeilijke omstandigheden. In de handen houdt de ‘Brikkebekker’ 
een steenvorm die voor het maken van de bakstenen gebruikt werd. ‘De Besj’ is eigenlijk een 
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> Spirituele Route Stein

Steinse naam voor een oude vrouw. De activiteiten die ‘de Bèsje’ met hun traditionele kleder-
dracht opluisteren, hebben altijd iets te maken met vrolijk samenzijn. Hun klederdracht is uit de 
tijd tussen 1700 en begin 1900 en is in die tijd weinig veranderd. De kleding werd gedragen tij-
dens het werken op veld en erf. In het mandje zat altijd iets tegen de honger en de dorst. Stein 
was een klein dorp dat, buiten de mensen op het kasteel, weinig rijkdom kende. 
De klederdracht getuigde dan ook van eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.

> Bij dit pleintje kunt u kiezen om rechtdoor te lopen, terug naar het startpunt, of linksaf te 
slaan voor de tweede lus. 

> Wilt u terug naar het startpunt? 
Loop dan rechtdoor en ga bij de vierde straat rechts (Halstraat). Volg de eerste weg links 
(Gavarellestraat) tot aan de T-splitsing (Hoppenkampstraat) waar u rechtsaf gaat. 
Steek bij de kruising recht over en loop door tot aan het Archeologiemuseum.

> Heeft u ervoor gekozen om de tweede lus te lopen?
Ga dan linksaf bij het pleintje met de twee beelden. Steek de volgende kruising over en 
loop de lange laan (Sanderboutlaan) die volgt helemaal uit. Aan het einde van de weg gaat 
u rechtsaf (Schinnikstraat). Sla daarna aan het einde van de weg linksaf (Mauritsweg). 
Loop 150 meter rechtdoor tot de ingang van het Steinerbos (rechts).

Merodestraat 31, 6171 XM Stein

T. 046-433 9131, I. www.partyervice-merode.nl

E. info@partyservice-merode.nl

Café-brasserie Merode is een gezellige bar voor een 

lekker hapje en/of drankje. Van maandag t/m vrijdag 

Tussen 16.30 en 20.00 uur en op zaterdag en zondag 

van 11.30 tot 20.00 uur is de keuken geopend. Wij 

beschikken over een ruime parkeergelegenheid en zijn 

rolstoelvriendelijk. Wij staan garant voor een goede en 

vriendelijke bediening. Wij heten u van harte welkom.

Heerstraat Centrum 38, 6171 HW Stein

T. 046-888 1245, I. www.mfcdegrous.nl

E. info@mfcdegrous.nl

MFC de Grous is het multifunctionele en culturele

centrum van Stein en beschikt over een groot aantal

zalen, van klein tot groot, geschikt voor vele doeleinden.

In ons Aetkaffee/Brasserie kunt u iedere dag vanaf

12.00 uur (m.u.v. maandag) terecht voor een kopje 

koffie,een heerlijke lunch, of een lekkere maaltijd.

De keuken is open tot 20.00 uur.

Café-Brasserie Merode MFC de Grous



> Hier gaat u rechtsaf door de hoofdingang het Steinerbos binnen. U loopt nu rechtdoor. 
Na 150 meter ziet u rechts het pannenkoekenhuis ‘Hole 19’ en links het restaurant ‘De Zeute 
Inval’ liggen. U blijft nog 50 meter rechtdoor lopen (bord fietspad) tot aan de Y-splitsing. 
Bij deze splitsing gaat u linksaf. Na 50 meter gaat u een houten bruggetje over (links ligt 
de roeivijver en rechts de eendenvijver) en hierna gaat u direct rechtsaf. Links van u zijn 
typische houten huisjes uit het mijnwerkersverleden te zien.

> Op het einde van deze weg gaat u op de T-splitsing linksaf. Na 50 meter komt u uit in 
de Diependaalstraat. In de Diependaalstraat neemt u de eerste weg links af (Dieterenstraat). 
Deze loopt u uit tot het einde van de straat. Hier gaat u linksaf (Stadhouderslaan) en meteen 
daarna rechtsaf (Tilliastraat). Vervolgens neemt u de eerste weg rechtsaf (Toebakstraat).

> Aan het einde van de weg gaat u linksaf, blijf deze weg rechtdoor volgen. U loopt daarbij 
over een brug van de snelweg. Blijf na de brug rechtdoor lopen en volg aan het einde van de 
straat een scherpe bocht naar rechts. Daarna neemt u de eerste weg naar rechts (Arnolden-
straat). Ga vervolgens bij de derde kruising naar links (Heisteeg) en bij de eerstvolgende 
rotonde naar rechts. Sla nu de eerste weg links in (Den Hoekstraat), ga de eerste weg naar 
rechts en aan het einde van de weg naar links. Weer passeert u een brug over de snelweg. 

> U gaat dan direct linksaf het voetpad op (bord voetpad). Na 50 meter komt u op de 
Hayweghenstraat uit. Aan het einde van het voetpad gaat u linksaf. Na 100 meter maakt 
de weg een bocht naar rechts (Keerend) hier gaat u bij de tweede straat rechtsaf (Hoppen-
kampstraat) en na 100 meter bent u weer bij het startpunt (Archeologie Museum) 
aangekomen.
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Bij de ingang van het Steinerbos ziet u in een nis van de afscheidingsmuur een gefragmen-teerd 
reliëfwerk. Het geheel bestaat uit 12 blokken kunststeen of gietbeton. Het kunstwerk is 
ontworpen door kunstenaar Eugene Quanjel die in Zuid-Limburg, maar ook daarbuiten een 
onnavolgbare veelsoortigheid van werken heeft nagelaten. Niet alleen beeldhouwwerken en 
schilderijen, maar ook bouwwerken, glas-op-glastechniek, interieurs, parken en zelfs praal-
wagens voor optochten.

Steinerbos
Het Steinerbos gaat terug op een onontgonnen stuk van het oorspronkelijke bos op de 
Graetheide. Dit bos was eeuwenlang een onderdeel van het jachtgebied van de kasteelheren 
van Stein. In de vorige eeuw werd het gebied aangekocht door de toenmalige Staatsmijnen en 
ingericht als park en speeltuin voor de kinderen van de mijnwerkers op de Staatsmijn Maurits 
te Geleen. Nadien is dit park overgedragen aan de gemeente Stein.

Heemtuin en Boschhook
Bij het IVN kunt u een bezoek brengen aan de heemtuin en de Boschhook. In de Boschhook, 
waar het IVN Stein een groot deel van haar activiteiten ontplooit, staat het voormalige open-
luchttheater van het Steinerbos. Om en in dit cultureel erfgoed heeft het IVN Stein een mooie 
natuur gecreëerd. Zo loopt er een wandelpad om en door de heemtuin, waaraan vele bomen 
zijn geplant. De heemtuin heeft zo’n driehonderd ‘heemplanten’, deze zijn geplaatst tussen de 
voormalige zitplaatsen van het openluchttheater.
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Steinerbos 2, 6171AL Stein

T. 046-433 1219 / 06-31 010 900

I. www.midgetgolf-stein.nl, E. info@midgetgolf-stein.nl

Iedere zondag gezellig ontbijten in Hole 19 van 

9.30 uur tot 11.30 uur. Tevens uw locatie voor 

kinder- en communiefeestjes, verjaardagspartijen, 

personeels- en buurtverenigingen en familiefeesten. 

> Ontbijt € 12,- p.p. > Inclusief midgetgolf € 15,- p.p. 

Dagelijks geopend v.a. 10.00 uur. Keuken v.a. 12.00 tot 

20.00 uur.

Visschers Midgetgolfbaan

> Spirituele Route Stein

Steinerbos Vijver



> Bij het bord ‘Kleine Meers’ slaat u linksaf, waarna u de Dijkweg volgt. Aan het einde van de 
Dijkweg ligt links café ‘De Witte Börstel’. Ga op de T-splitsing rechtsaf, over de Koeweide. 

Bomencirkel
In de Meerser Koegriend langs de Maas staan vijftien boomstammen die doen vermoeden 
dat hier een bos is afgebrand. De waarheid is echter anders. De bomen zijn 1400 tot 1700 jaar 
oud en maken deel uit van een nieuw monument, Woodhenge. De bomen kwamen onder het 
grind vandaan bij afgravingen in Stevensweert. Zij symboliseren de kracht van moeder natuur. 

> Ga na 200 meter linksaf op de kruising (Koeweide) en blijf de verharde weg volgen. 
Bij knooppunt 27, na zo’n 500 meter gaat u rechtsaf en daarna op de T-splitsing weer 
rechtsaf. Na 400 meter gaat u op de T-splitsing weer linksaf, de Veldschuurdijk op. 
Bij de kruising gaat u vervolgens naar links richting Maasband.

Lichtvanger
De lichtvanger is een Maasmonument, dat werd geplaatst naar aanleiding van de overstromin-
gen die de Maas in de vorige eeuw veroorzaakt heeft. Op de lichtvanger c.q. het rotsblok staan 
zes roestvrijstalen trechters die het licht van de zon verdelen. Daarnaast zijn het watervangers 
die het regenwater verzamelen en verdelen. Ze staan dan ook symbool staan voor de zijrivieren 
van de Maas. 
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Fietsroute ‘De Maaskanter’
  
Start- en eindpunt > Streekmuseum schippersbeurs (Op de berg 6) te Elsloo
Duur van de fietstocht > ca. 2 uur
Lengte > ca. 27 kilometer of 19 kilometer (verkorte route)

> De fietstocht start bij het streekmuseum en is tevens geschikt voor scootmobilisten. 

Ontdek de mooiste plekjes van de Maaskant! Fiets- en wandelroute ‘De Maaskanter’ voert u 
langs de historische kernen, monumenten en landschappen binnen de gehele gemeente Stein. 
De twee onverharde delen in de route kunt u heel eenvoudig vervangen voor verharde delen 
(middels de plattegrond in de brochure). Er is ook een kortere, geheel verharde variant van 
19 kilometer. Deze route is tot stand gekomen met behulp van Wandelsportcentrum Walking 
Limburg.. 

> Verlaat het museum en ga rechtsaf. Ga bij de T-splitsing naar links, over de Scharberg. Ga 
direct weer linksaf, richting Meers. Na een tijdje steekt u de kanaalbrug van het Julianakanaal 
over. Ga daarna rechtsaf, ook weer richting Meers.

Driemansbunker 
Nadat u de kanaalbrug bent overgestoken en u weg naar rechts vervolgt richting Meers, 
ziet u na een aantal meter aan uw linkerkant een bunker uit de tweede wereldoorlog. Deze 
Nederlandse bunker, (betonkazemat S-54 uit 1939), is nog het enige tastbare bewijs van de 
felle gevechten die hier, bij de Duitse inval op 10 mei 1940, hebben plaatsgevonden. Deze 
driemansbunker, (type ‘stekelvarken’) was onderdeel van het verdedigingsstelsel bij de brug over 
het Julianakanaal. Het is de laatste van de 45 betonkazematten die het Leger vanaf augustus 
1939 aan de Maaslinie (‘Julianakanaal-linie’) tussen Maastricht en Echt liet optrekken. Deze 
bunker is nu door de stichting IKL ingericht als verblijf voor vleermuizen.

Het Julianakanaal volgt de loop van de Maas vanaf Maastricht (bij de stuw van Borgharen) 
tot Maasbracht over een afstand van ca. 36 kilometer en is een grote, recreatieve trekpleister. 
Het grootste gedeelte van de scheepvaart dat via de Maas naar België gaat, gaat door het 
Julianakanaal. Het kanaal is geopend in 1935 en is vernoemd naar Prinses Juliana. Voor de 
aanleg van het kanaal moest een gedeelte van het oude Elsloo verdwijnen.
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Mooie plekjes in de natuur



> Ga na 2 kilometer op de kruising (begin asfaltweg) bij Urmond rechtdoor (knooppunt 
27), de Beekstraat in. Aan de linkerkant ziet u het Terpkerkje. Ga bij de kruising met de 
Raadhuisstraat linksaf. Daarna op de T-splitsing opnieuw linksaf (Plakstraat, knooppunt 27/
LF3b). Volg deze weg, die overgaat in de Julianastraat en vervolgens in de Kerkstraat. 

U bevindt zich nu in Berg aan de Maas. Ga bij de T-splitsing linksaf (knooppunt 27/LF3b) 
richting het veerpont over de Maas. Dit is de Berger Maasstraat. Houd links aan op de 
T-splitsing. Bij het volgende kruispunt gaat u rechtsaf, de Veerweg in richting Obbicht/ 
Grevenbicht. Op de kruising bij café Lombok gaat u rechtdoor over de Grachtstraat naar 
Nattenhoven. Sla bij de T-splitsing rechtsaf (Kanaalweg) en bij de volgende T-splitsing 
opnieuw rechtsaf.

> U komt nu op een viersprong. Houd hier schuin rechts aan, tussen de groenperken door. 
Dit is de Margrietstraat. Volg deze tot aan de Y-splitsing, waar u rechts aanhoudt (Ireneplein) 
en de eenrichtingsweg in gaat. Op de T-splitsing gaat u linksaf naar de Obbichterstraat en 
vervolgens opnieuw linksaf, de brug bij het Julianakanaal over. Ga na de brug direct rechtsaf 
(Molenweg-Noord) en na 500 meter linksaf. Dit is de Louisegroeveweg. 
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Drinkwatertappunt Maasband
Kraanwater is een goede, goedkope en gezonde dorstlesser. In de zomermaanden is 
er een drinkwatertappunt in de Maasband te vinden (op de hoek Leutherhoekweg / 
Maasbanderkerkweg). Hier kunnen wandelaars, viervoeters, toeristen en fietsers gratis drink-
water pakken en daarbij genieten van een prachtig uitzicht op de Maas. In de wintermaanden 
wordt het watertappunt verwijdert om vorstschade te voorkomen en onderhoud te verrichten.

> U passeert nu aan uw rechterhand het gehucht Veldschuur. Op de driesprong gaat u recht-
door, over de Maasbanderkerkweg. 

> U kunt nu kiezen voor de korte variant van 19 kilometer.

Verkorte route 
> Ga bij het plaatsnaambord Maasband rechtsaf (knooppunt 27) richting Stein. U blijft 
deze weg 1,2 kilometer volgen tot op de T-splitsing. Hier ziet u een borstbeeld van kape-
laan J.W. Berix. Steek nu de weg over en ga linksaf over het fietspad naar de brug over het 
Julianakanaal. Ga over de brug en vervolgens direct linksaf en rechtsaf (knooppunt 29 en 49). 
Op de T-splitsing gaat u rechtsaf, de Brugstraat in. U bent nu weer op de hoofdroute.

> Lees verder na ‘Hier komt de korte variant weer op de hoofdroute.’

Complete route 
> Blijf de weg volgen tot aan de T-splitsing. Ga daar rechtsaf, de Leutherhoekweg in. 
Na 250 meter eindigt de verharde weg. Ga op de T-splitsing linksaf (LF3b).

Kademuur 
Aan de linkerkant ziet u ‘Langs de Bath’. Dit is de plek waar vroeger de haven van Urmond 
lag. Hier lag de Sjlwoat, een hoge dijk die er in de jaren vijftig was geplaatst. Van de oude 
kademuur is slechts een hardstenen bovenkant te zien over een lengte van een tiental meters, 
genaamd Kademuur ‘De Bath’. 
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Havenmonument 
Omdat het aantal schepen toenam, bestond er begin jaren vijftig behoefte om de Steinse 
haven te moderniseren en te vernieuwen. Hoe belangrijk deze haven was, bleek wel door de 
onthulling van het speciale havenmonument later dat jaar. Het monument stelt een havenar-
beider voor, samen met een mijnwerker en een landbouwer. Bovendien zijn er op de sokkel 
de wapens van Limburg en Stein aangebracht.

> Ga op de T-splitsing rechtsaf, de Kuiperstraat in, en bij de volgende T-splitsing linksaf 
(Brugstraat).

> Hier komt de korte variant weer op de hoofdroute.

> Ga onder de brug door en op de T-splitsing rechtsaf (Steenwegstraat). Na 800 meter komt 
u langs brouwerij ‘De Fontein’ aan uw linkerhand en het kasteel van Stein aan uw rechter-
hand. Houd vervolgens bij de Y-sprong rechts aan (knooppunt 41) en ga daarna rechtdoor 
tot aan de Mariakapel. De weg maakt nu een scherpe bocht naar links. U komt op een krui-
sing waar u rechtdoor gaat, over de Keerenderkerkweg. Sla daarna de eerste weg rechtsaf en 
dan de tweede weg opnieuw rechtsaf (Heerstraat-Centrum). 

> Neem de brug over de snelweg en ga bij de rotonde rechtsaf over de Driekoulenweg. 
Volg deze geasfalteerde weg tot het bord ‘Elsloo’. Hier gaat u rechtsaf.
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> Op de kruising, na zo’n 800 meter, gaat u rechtsaf over de onverharde weg en daarna de 
eerste weg rechtsaf. Aan het einde van de onverharde weg gaat u naar links en direct weer 
naar links. Dan de eerste straat rechtsaf, de Swentiboldlaan in. Tot slot gaat u de tweede 
straat linksaf en vervolgens de eerste straat rechts, de Odalaan in. Aan uw rechterhand ziet u 
de molen van Urmond.

Standerdmolen 
De standerdmolen van Urmond dankt zijn naam aan het type molen. De standerd is de ver-
ticaal geplaatste spil waarmee de molen kan ronddraaien naar de wind. De Urmondse molen 
werd in de Franse tijd gebouwd in opdracht van Aegidius Bauduin. De molen had diverse eige-
naren en kwam in 1964 in handen van de gemeente Urmond. De restauratie werd in de jaren 
zeventig uitgevoerd onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Sinds augustus 
2014 is de molen, net als Kasteel Elsloo en de kasteelruïne van Stein eigendom van Stichting 
Limburgs Landschap.

> Ga bij de tweede straat linksaf (dr. Schaepkensstraat) en vervolgens op de kruising recht-
door. Daarna gaat u de eerste straat rechtsaf, de Graetheidelaan in. Aan het einde van deze 
straat gaat u linksaf, Molenweg-Zuid in. Aan de rechterkant ziet u de Maria/Bokkerijders-
kapel. 

> Ga op de rotonde rechtsaf en daarna - vóór de brug over het Julianakanaal - linksaf. Dit 
is de Paalweg. Ga bij de T-splitsing rechtsaf en aan het einde van de weg weer rechtsaf, de 
spoorwegbrug over richting Stein. Bij de rotonde gaat u rechtdoor, de Veestraat in. Deze gaat 
over in de Heerstraat-Noord. Sla na het bord ‘Stein’ de tweede straat rechtsaf (Houterend). Ga 
nu de derde straat rechtsaf. U bevindt zich in de Kerkstraat. Ga op de T-splitsing linksaf, de 
weg gaat nu over in het Wilhelminaplein. Aan de rechterkant ziet u de Martinuskerk.

Martinuskerk 
De huidige kerk werd in neogotische stijl ontworpen door architect Johannes Kayser en 
gebouwd in 1884. De Sint-Martinuskerk is een driebeukige kruiskerk met een ingebouwde 
14e-eeuwse mergelstenen toren van drie geledingen met ingesnoerde spits.  

> Houd rechts aan, volg de Kelderstraat.
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Driekoulenweg
De straatnaam ‘Driekoulenweg’ voert terug naar drie landweren die tussen Stein en Elsloo bij 
elkaar komen in het dal van de Ur. Het riviertje de Ur ontspringt uit een bron nabij het missie-
huis, loopt langs het Julianakanaal via Meers naar Urmond, waar het in de Maas uitmondt. 

> Ga bij de kruising rechtdoor over de Driekuilenstraat. Steek het volgende kruispunt recht-
door over, ga bij de T-splitsing linksaf en direct weer rechtsaf (Charles De Gavrestraat). Bij 
het kruispunt gaat u linksaf de Stationsstraat in en daarna de eerste straat rechtsaf. Steek de 
spoorbrug over, de straat gaat over in Mergelakker. Vervolgens slaat u de eerste straat linksaf 
en bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich nu in de Daalstraat. Volg deze weg tot aan kapel 
‘t Bluuske, dat midden op de kruising staat. 

Winandus kapel ofwel ‘t Bluuske van Catsop 
De kapel is een middeleeuwse Mariakapel met een alarmbel op het dak. Vandaar de naam 
Bluuske, een samentrekking van bel-huuske. In 1848 werd de kapel herbouwd en de legende 
van de Heilige Winandus uit Meers in het plafond afgebeeld.

> Hier gaat u rechtsaf. De weg heet Op De Dries. Ga bij de eerste weg, vóór het pleintje, 
linksaf en volg deze weg rechtdoor. U passeert een kruispunt met aan uw linkerhand het 
wegkruis Kruis Amsterveld. Blijf rechtdoor gaan en volg de geasfalteerde weg, die een scherpe 
bocht naar rechts maakt. Ga na 800 meter linksaf de spoorbrug over en direct weer rechtsaf 
(Terhagen, een parkeergelegenheid). Op de T-splitsing gaat u linksaf, de Kaakstraat in en bij 
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Burg Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo

T. 046.4373575, E. info@maaslandcentrum.nl

I. www.maaslandcentrum.nl

Het Maaslandcentrum te Elsloo beschikt over diverse 

zalen, een brasserie en een café met terras. Door de 

verscheidenheid van zalen (van 25 tot 1000 personen) 

is het Maaslandcentrum bij uitstek geschikt voor uw 

bruiloft, party, verjaardag, jubileum, vergadering, semi-

nar, workshop, concert, theaterproductie, modeshow, 

tentoonstelling etc. Wij bieden een passende oplossing 

voor elke gelegenheid.

Julianastraat 3, 6181GN Elsloo (Stein) 

T. 046-437 3460

Café de Dikke Stein is de ideale plek om even rustig bij 

te komen na een heerlijke wandeling. Kom binnen en 

geniet van een goed glas bier of een andere heerlijke 

versnapering. Vanaf het terras heeft men een mooi 

uitzicht over het Julianakanaal en zijn hier ook heerlijke 

ijscoupes te verkrijgen. Het café is genaamd naar de 

verderop gelegen maaskei, welke voor Elsloo van grote 

symbolische waarde is.

Maaslandcentrum Café De Dikke Stein

de volgende T-splitsing opnieuw linksaf. U staat nu in de Dorpsstraat, aan uw rechterkant ziet 
u de kapel aan de Kaakstraat.

Kapel aan de Kaak 
Deze kapel ligt in het centrum van oud-Elsloo, waar de Dorpsstraat zich splitst in de 
Raadhuisstraat en de Kaakstraat. De kapel stamt vermoedelijk uit de jaren 1820-1830, heeft 
een gotische bouwstijl en is opgetrokken uit veldbrandsteen, gemetseld in kruisverband. Binnen 
op het marmeren altaar staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De directe omge-
ving heet ‘Aan de Kaak’, die verwijst naar de traditionele strafmethode (Kaak is Schandpaal) 
voor bijvoorbeeld diefstal. 

> Na tweehonderd meter bent u weer terug bij Streekmuseum ‘Schippersbeurs.’



Stein verder 
verkennen? 

De gemeente Stein heeft de afgelopen jaren door de wandelroutes in deze 

brochure vele wandelaars mogen begroeten in haar gemeente. Door dit succes 

zijn er een behoorlijk aantal andere routes ontstaan die eveneens meer dan 

de moeite waard zijn, zoals het Waterleerpad, Heidekamppad, Van Kingbeek 

tot Knup en routes in Kasteelpark Elsloo. Deze routes ziijn ontwikkeld door 

gemeente Stein in samenwerking met IVN Stein en Waterschap Roer en 

Overmaas. Hieronder vindt u een korte beschrijving en een QR code waarmee 

u meer informatie kunt vinden over deze routes. 

Waterleerpad 
Het Waterleerpad is een educatieve wandeling van ongeveer 6,5 km. De start 
is bij Brouwerij de Fontein aan de Ondergenhousweg in Stein (zie ook pag. 20). 
Het Waterleerpad voert u door het dal van het beekje ‘de Ur’. Door allerlei 
ingrepen in het landschap staat de bovenloop van de Ur tegenwoordig meestal 
droog. Deze wandeling door een deel van het stroomgebied van de Ur leert u 
meer over het verleden, het heden en de toekomst van Steins langste beek.

Heidekamppad
Het Heidekamppad is een interactieve wandeling van 6,5 km die u informatie 
geeft over de natuur, de historie en klimaatadaptatie. De start is bij de ingang 
van het Steinerbos aan de Mauritsweg in Stein, waar parkeermogelijkheid is. 
Het Heidekamppark is een buitengebied dat ligt tussen Stein en Urmond en 
wordt begrensd in het westen door de haven van Stein en in het oosten 
door de A2. 
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De route van het Heidekamppad is ook te downloaden voor gps-apparaten. Voor gebruikers-
van een gps-navigatieapparaat: Het gpx-bestand bevat de TRACK en waypoints; de waypoints 
zijn de informatieborden die langs de beschreven route staan.

Van Kingbeek tot Knup
Stein mag met recht een groene gemeente genoemd worden. In en rondom 
de kernen zijn ware pareltjes van natuurgebieden te vinden. De Grensmaas bij 
Meers en het Hellingbos van Elsloo zijn overweldigend mooi. Van Kingbeek tot 
Knup is een wandelboekje met daarin veertien wandelingen en een fietstocht 
door de gemeente Stein en omgeving. Het is een uitgave van IVN Stein en IVN 
Elsloo en is o.a. te koop voor € 10,- bij de IVN Stein (Steinerbos), IVN Elsloo 
(Kasteelpark Elsloo), VVV Limburg Winkels en VVV servicepunt Stein 
(Heerstraat Centrum 38)/

Routes kasteelpark ELsloo 
De oorspronkelijke middeleeuwse burcht van Elsloo ligt nu in de bedding van de Maas.
Het huidige Kasteel Elsloo bestaat uit de economiegebouwen van een 17e eeuws (niet meer
bestaand) landhuis. Bij dit kasteel werd aan het begin van de 19e eeuw een Engels landschaps-
park aangelegd. Oorspronkelijke elementen als vergezichten, hellingen, slingerende paden,
waterpartijen en bijzondere bomen zijn hier nog aanwezig. Het park staat als geheel onder



bescherming van Monumentenzorg. U kunt de wandeling in het park combineren met een 
bezoek aan de botanische tuin, een vroegere Franse stijltuin, een educatieve kruiden en heem-
tuin van allure van I.V.N. Elsloo.

APP IVN Stein
Deze app met als thema klimaatadaptatie werd ontwikkeld door de samenwerking van vele 
vrijwilligers van IVN Stein en het bedrijf CaffaWare B.V. De app is te downloaden (voor zowel 
Android als Apple smartphones en tablets) met de naam IVNStein, een applicatie met een 
interactieve wandeling in en rondom het Heidekamppark. De app is, nadat u deze heeft 
gedownload, volledig offline te gebruiken. Tijdens het wandelen heeft u dus geen internet ver-
binding nodig. Nadert u een interessant punt, dan wordt u daar automatisch op geattendeerd 
en krijgt u beknopte informatie, aangevuld met foto’s of een video. Als extra kunt u ook arche-
ologische informatie oproepen: belangrijke gebieden waar opgravingen hebben plaats gevon-
den en oude (droge) beken. 

Geo-caching
Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een gps-ontvanger of telefoon waarmee een zogenaamde cache (verstop-
plaats) gevonden dient te worden. Een interessante en boeiende hobby 
die door jong en oud wordt beoefend. In samenwerking met Wandelsport-
centrum Walking Limburg in Stein heeft IVN ook een “schat” verborgen 
op het Heidekamppark.
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T. 043-609 8500, E. routepunt@vvvzuidlimburg.nl

I. www.limburgwinkel.nl

 

In Zuid-Limburg vindt de wandel- en fietsliefhebber een 

netwerk van wandel, fiets -en mountainbike routes. Met 

paden dwars door hellingbossen, wilde oevergebieden 

langs de Maas, Geul en Gulp, langs grazende koeien, 

molens en vakwerkboerderijen. Met steile klimmetjes en 

schitterende vergezichten en altijd wel een gezellig ter-

ras in de buurt. De bewegwijzerde routenetwerken

zijn veelal gratis te downloaden via www.vvvzuidlim-

burg.nl/routes. Via www.limburgwinkel.nl kunt u een-

voudig fiets, - wandel of mountainbikekaarten van de 

gehele regio online bestellen.

VVV Routepunt

Kennismaken met Limburgse streekproducten, wijnen, 
likeuren, bieren, Limburgse CD’s, boeken, hap en stap-
arrangementen, outdoorartikelen, rituals, Limburgse kunst 
en nog veel meer kan in de VVV Limburg Winkels. 
Deze treft u aan in het centrum van Sittard (Rosmolen-
straat 2), Gulpen, Heerlen, Vaals en Valkenburg. 
Daarnaast kunt u terecht bij het VVV Servicepunt van Stein, 
gesitueerd bij BiblioNova (Heerstraat Centrum 38) te Stein. 

Onze overige VVV infopunten in de Grensmaasvallei vindt u in 
> Geleen (Sigarenmagazijn Deli, Raadhuisstraat 15) 
> Schinnen (Supermarkt Jumbo Oirsbeek, Markt 20) 
> Beek (Readshop Beek, Markt 63) en Echt (VVV Vestiging Echt, Plats 1).

Info 
Telefonische informatie tijdens kantooruren: 0900-555 9798 (e 1,- p.g.)
I. www.vvvzuidlimburg.nl / E. info@vvvzuidlimburg.nl

Colofon

Deze brochure is een uitgave van de 
Toeristische Werkgroep Maaskentj, 
Gemeente Stein en VVV Zuid-
Limburg. Wij hebben deze brochure 
met de meeste zorg samengesteld. 
Alle informatie hierin wordt echter 
verstrekt zonder aansprakelijkheid 
onzerzijds. 

© VVV Zuid-Limburg 2015

Coördinatie & algemene tekst:
toeristische werkgroep Maaskentj, 
Jack Jacobs, VVV Zuid-Limburg, 
Wendy van Zanten, gemeente Stein 
Fotografie: Fons Verhoeve, Jack 
Jacobs, VVV Zuid-Limburg 
Opmaak: Het Vormlab, Heerlen
Cartografie: Anyway Productions, 
Heinkenszand
Druk: Kontinu Sittard
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