1100 STEIN 10,6 km
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Gps afstand: 10600 m. Hoogteverschil: 40 m. looptijd: 2.15 uur.
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Startpunt: Brasserie Steinerbos, Steinerbos 1, Stein. Parkeernavigatie: De inrit is bereikbaar via de Mauritsweg.
Een leuk en gemakkelijk rondje Stein door diverse natuurgebiedjes met leuke paadjes. U vertrekt langs de
mooie vijvers in het Steinerbos en na een stukje door het dorp volgt u een veldweg/landweert naar het
oude gedeelte van Stein. Dan wandelt u door het mooie natuurgebiedje ’t Broek en volgt u een leuk paadje
langs de Ur tot aan Brouwerij de Fontein, een leuke pauzeplek. Door o.a. het kasteelpark van kasteel Stein
loopt u omlaag het Julianakanaal en meteen daarna loopt u weer omhoog en heeft u boven mooi zicht op
het kanaal. Dan wandelt u geruime tijd door het Ur dal en loopt u weer Stein binnen. Het laatste stuk gaat
door het bos langs het Steinerbos. Bij de mooie vijvers komt u weer bij de brasserie. U kunt de wandeling
ook starten bij Brouwerij de Fontein, Ondergenhousweg 15, Stein en dan fijn pauzeren bij Brasserie
Steinerbos, waar een mooi terras aan de vijver is. Loop dan vanaf Brouwerij Fontein bij infobord RD over
de smalle asfaltweg met links een muur. Ga dan verder bij **** in punt 3.

1100 STEIN 10,6 km
1. Vanaf de brasserie loopt u naar de
vijver/aanlegsteiger en ga dan R over het pad. Vlak
daarna steekt u L de brug over en voor de ingang
(“draaideur”) van de speeltuin Steinerbos gaat u R
over de asfaltweg. Tegenover huisnr. 16 gaat u R
over het smalle pad vlak langs de vijver. Aan het
eind van de vijver gaat u R over de asfaltweg. Aan
de 5-sprong gaat u RD over de asfaltweg langs
huisnr. 3 en met links een mooi open beukenbos.
Steek de doorgaande weg (Mauritsweg) over en
loop RD (Schineksstraat). Aan de 3-sprong gaat R
(Frankenstraat/Heidekamppad) over de klinkerweg.
Aan de volgende 3-sprong gaat u bij verbodsbord R
(Frankenstraat/Heidekamppad). Aan de kruising
gaat u RD (Salmansleen/Heidekamppad). Negeer
meteen zijweg rechts. Waar na 100 m. de asfaltweg
scherp naar links buigt, gaat u tussen de huisnrs.
18 en 20 R (Heidekamppad) over het pad. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord R
(Heidekamppad) over het smalle pad langs de
schutting/haag. (Een eind verder passeert u rechts de
optochthal van de Steinder Bök). Aan de kruising gaat
u L over de brede grindweg door de bosstrook en u
passeert meteen rechts het infobord “de Lènjtwaer”
(landweert). (Even verder ziet u links de kerktorens
van de niet meer in dienst zijnde St Jozef kerk in de
Steinder wijk Kerensheide). Aan de 3-sprong gaat u
RD (Heidekampad/ruiterroute 17). Aan de volgende
3-sprong loopt u verder RD.
2. Aan de 4-sprong voorbij infobord gaat u L de
veldweg omlaag met links een haag/bijenweide. Bij
“woonwagen” locatie gaat u R over de klinkerweg.
Steek de voorrangsweg over en ga L het fietspad
omhoog. Na 50 m. gaat u aan de kruising RD met
rechts van u supermarkt Jan Linders. Na 100 m.
gaat u R (Houtereind). (Bij huisnr. 106 passeert u een

woonhuis met een bijzondere voorgevel. Vlak daarna
passeert u links (nr. 95) een woonhuis uit 1925 met
mooie voorgevel). Aan de kruising gaat u RD
(Houtereind). (U passeert meteen links een op sokkel
staand devotiekruis (1902)). Voorbij twee zitbanken
en bij huisnr. 22 gaat u R (Holenweg) omlaag.
(Omlaag lopend ziet u voor u de haven van Stein
(1935), die halverwege de 20e eeuw voornamelijk door
de steenkoolwinning winning, de op één na grootste
binnenhaven van West-Europa was. Nu is de haven
met meer dan 2,5 miljoen ton goederenoverslag per
jaar nog altijd een van de grootste binnenhavens van
Nederland). Beneden aan de T-splitsing gaat u L
omhoog en u passeert rechts het bijzondere
gebouw (huisnr. 22) de “Hoaf van Heden”. (Het
gebouw is door de huidige eigenaar (2018) zelf
ontworpen en zelf gebouwd). Negeer doodlopende
weg rechts omlaag en ga vlak hierna R de
klinkerweg omlaag met links de kerk/parkeerplaats.
(U kunt hier even RD lopen naar de St. Martinus kerk
(1884) waarvan de mergeltoren dateert uit circa 1400.
Bij de bouw van de neogotische kerk in 1884 zijn de
15e eeuwse pijlers van de oude kerk bewaard
gebleven. Het huidige schip en zijbeuken dateren uit
1929-'30. Tegen de kerkmuur staan enkele oude
stenen grafkruisen waarvan een uit 1743. Bij de kerk
staat ook een grote klok die herinnert aan de brand van
15 mei 2004 toen de torenspits door brand werd
verwoest. De kerk
is in de jaren 20052007 gerestaureerd).
Negeer zijpaden. Aan de Y-splitsing, waar u links de
kerktoren ziet, gaat u R over het verharde pad en
loop meteen daarna het brede trappenpad omlaag.
Beneden, na trappen, gaat u aan de 3-sprong RD
over het licht dalende pad.

3. Aan de 4-sprong gaat u RD met rechts het
Broekbeekje. (U loopt hier door het natuurgebied ‘t
Broek). Aan de volgende 4-sprong, meteen voorbij
betonnen put en rechts een bruggetje/rioolbuis,
gaat u L over het brede graspad met rechts een
regenwaterbassin. Negeer meteen draaihekje
links. Aan de klinkerweg gaat u L. Aan de Tsplitsing gaat u R (Brugstraat) en loop onder het
viaduct door. Aan de ongelijke 4-sprong voor de
monumentale woning nr. 42 (voormalige hoeve “de
Hof” uit 1808) en bij wegkruis gaat u RD
(Molendijk). Meteen daarna gaat u bij zitbank R
(blauw) over het smalle pad met rechts de 4,3 km
lange Ur. Volg nu 600 m. het leuke pad RD langs
de Ur. Na 250 m. steekt u het bruggetje over en ga
L en loop verder RD met nu links van u het
beekje. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
RD. (Vlak daarna bij infobord stroomt het Reebeekje
in de Ur, die hier van links komt). Aan de asfaltweg
gaat u R. (Als u wilt pauzeren kunt u hier L (50 m.)
naar Brouwerij de Fontein lopen, die gehuisvest is in
een voormalige watermolen). Meteen daarna ****
steekt u L via bruggetje de Reebeek over en u
loopt het kasteelpark binnen en volg het pad RD
omhoog met even verder links van u de
kasteelgracht. (Hier heeft u mooi uitzicht op de oude
toren (donjon) van de kasteelruïne Stein, die gelegen
is op een omgrachte heuvel. De kern van de
waterburcht werd gevormd door deze ronde
donjon. De circa 21 m. (5 m. ondergronds en 16 m.
bovengronds) hoge donjon heeft een doorsnee van
ca. 10 meter en een muurdikte van 3¼ meter) .
Voorbij brug, overloop kasteelgracht, gaat u aan
de Y-splitsing R (blauw) het brede pad door de
bomenlaan omhoog. Negeer zijpaadje links. Waar
het brede pad bij zitbank naar links buigt, gaat u
R het steile paadje omlaag.
4. Beneden gaat u bij zitbank L (blauw) over het
smalle verharde pad langs het Julianakanaal. Via
de Scharbergbrug loopt u onder het 1310 m.
lange autowegviaduct door van de autoweg
Aken-Antwerpen (E314/A-76). Na het viaduct gaat
u meteen L het pad omhoog, dat even verder
naar rechts buigt en loop via het klaphek de
trappen omhoog. Steek de smalle asfaltweg
(fietspad) over en loop het steile paadje omhoog.
(U kunt hier ook L de asfaltweg (fietspad) omhoog
lopen. Boven aan de T-splitsing gaat u R over het
betonnen twee richtingen fietspad. Ga nu meteen RD
door het klaphek).Boven gaat u R door het
klaphek. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R
over het pad met rechts beneden het
Julianakanaal en links boven een eikenlaan. (U
heeft hier mooi uitzicht op het kanaal. Dit gedeelte
van het kanaal staat bij schippers bekend als “de
bocht van Elsloo”). Aan het eind van het pad gaat u
L even steil het paadje omhoog. Ga door het
klaphek en ga dan meteen R over het betonnen
twee richtingen fietspad. (Vlak daarna passeert u
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links het stenen ongevalskruis van Freddy). Na 100
m. gaat u bij verbodsbord L over de veldweg.
(Rechts ziet u woningen in Elsloo). Aan de Ysplitsing
bij
ijzeren
hek
en
oranje
hogedrukleidingpalen gaat u R. Negeer meteen
na haag graspaadje links en loop RD het holle
pad omlaag. Beneden in het Urdal steekt u de
smalle asfaltweg/fietspad over en loopt u RD het
smalle bospad omhoog. Negeer bijna boven
zijpaadje rechts en volg het dalende pad RD.
Beneden aan de 5-sprong gaat u R over het brede
pad. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L
over het brede pad met links beneden een
slootje/beekje (Meeldertvloedgraaf). Negeer alle
zijpaden en volg bijna 500 m. het licht stijgende
brede pad RD.
5. Na klaphek gaat u aan de asfaltweg R. Tegenover
huisnr. 17 gaat u L. Meteen daarna aan de
voorrangsweg gaat u L over het fietspad. Na 100 m.
gaat u bij oranje hogedrukleidingpalen R over de
veldweg, die u bijna 600 m. RD volgt. Na 250 m
buigt de veldweg links omhoog en volg dan het
hoger gelegen pad door de bosstrook. Aan de 4sprong gaat u R over de bosweg. Aan de 3-sprong
gaat u RD met links van u het kerkhof van de
Steiner wijk Nieuwdorp. Voorbij kerkhof gaat u aan
de 3-sprong L met links het kerkhof. Aan de 4sprong in Stein gaat u RD (Heisteeg later
Suttnerstraat) over de asfaltweg met rechts het
sportcomplex van V.V. de Ster. Negeer zijwegen en
na circa 600 m. steekt via brug de autoweg Aken –
Antwerpen (A-76) over. Negeer zijwegen. Na 150 m.
steekt u via de oversteekplaats RD de rotonde over
en ga dan R (Stadhouderslaan) over het trottoir. Na
50 m. gaat u L (Dieterenstraat). Aan de 4-sprong
gaat u R richting gemeentehuis. Blijf de weg RD
volgen met een eindje verder rechts van u het
gemeentehuis. Bij zwembad het “Steinerbos” loopt
u RD over de klinkerweg.
6. Waar de klinkweg naar rechts buigt, gaat u L
over het pad met links van u de afrastering van
het Steinerbos. Volg nu 750 m. het slingerende
bospad met links de afrastering van het Steiner
bos. Na 250 m. bij zitbank en rotonde gaat u
verder RD over het bospad met links de
afrastering. (Hier bij rotonde ziet u rechts boven de
brede fly-over, die de A-2 met de A-76 verbindt).
Aan het eind van het pad gaat u L over de
grindweg, die hier een bocht maakt. Let op! 30
Meter voor toegangshek terrein Steinerbos/
gebouw IVN gaat u R over het pad met links van u
de mooie vijver. Negeer zijpaden rechts en blijf
vlak langs de vijver wandelen tot u weer bij
Brasserie Steinerbos komt, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. De uitbater verneemt
graag wat u van de wandeling vond.
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
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