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blz 2 van 4
Tijdens deze gemakkelijke maar afwisselende wandeling vanuit Maasband struint u zeer geruime tijd langs
de Maas en dan bereikt u de versteende bomencirkel Meers met bomen van ruim 2000 jaar oud. U volgt
een leuk graspaadje vlak langs de Maas en langs de leuke huisjes van Meers en dan loopt u even door het
dorp. Na een mooi stukje langs het Julianakanaal wandelt u over veldwegen terug naar het leuk gelegen
terras waar u zeker de zelf gebakken vlaai moet proeven die bekend staat in de omgeving. U kunt er ook
heerlijk lunchen. In Meers passeert u café De Witte Borstel, een mooie pauzeplek.
GPS-afstand 8100 m, hoogteverschil 17 m en looptijd 2 uur.

Startpunt: Ut Bakkes Maasbendj, Leutherhoekweg 20, Maasband – Stein. Tel: 06 - 2056 0965. Geopend:
zomer wo. en do. van 13.00 tot 17.30 uur, vrij. t/m zon. van 10.30 tot zonsondergang, feestdagen (op
maandagen) ook geopend. Winter vrij. t/m zon. van 10.30 tot 17.30 uur. Parkeer vlak voor het dorp aan de
linkerzijde op de grote openbare parkeerplaats. Navigatie: Maasbanderkerkweg 1, Stein.
U kunt ook starten in Meers en dan na circa 5 km pauzeren bij Ut Bakkes. Parkeer uw auto nabij Koeweide
44 Meers. Met uw rug naar huisnr. 44 gaat u R. Vlak daarna gaat u boven aan de 4-sprong L over de
veldweg/graspad. Ga nu verder bij **** in punt 2.
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Maasbanderkerkweg gaat u RD richting dorp.
Meteen daarna aan de 3-sprong bij grote ronde
zitbank gaat u R (Maasbanderkerkweg) en u loopt
Maasband (Maasbendj) binnen. Aan de kruising
bij trafokast en infobord “’t letste nuuts” gaat u
RD. Meteen daarna aan de 4-sprong bij huisnr. 21
gaat u L (Maasbanderkerkweg) over de
klinkerweg. Aan de 3-sprong, vlak voor de Tsplitsing/kademuur gaat u R (Leutherhoekweg)
over de klinkerweg.

kademuur. U passeert het infobord “de laatste
veerman”. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD.
Negeer klinkerweg links (Maasbandervaart) en
loop RD. (Kijk hier even over de kademuur en u ziet
een grote mooie keienwand). Aan de Y -splitsing
gaat u R de veldweg omlaag verder langs de
Maas.

(U passeert meteen links een moordkruis, waar
omheen een kapel is gebouwd. Op 6 okt. 1806 ging
Maria Nieuwehuysen, echtgenote van Chris van
Mulken, kolen of hout halen om de kachel te stoken.
Daarbij liep zij over het erf van een boze buurman,
die haar daarom doodstak. Op deze plek werd een
kruis opgericht. Een dergelijk kruis wordt moordkruis
genoemd).

Waar de veldweg naar links buigt, gaat u bij grote
Maaskei RD via klaphek over het pad met links
afrastering/weiland. Struin nu circa 2,5 km door
het natuurgebied dat ontstaan is na de
grindwinning in het kader van het Grensmaas
project.

Na bijna 100 m gaat u huisnr. 13 gaat u L over de
veldweg.
(Als u hier RD loopt, dan komt na 100 m links bij Ut
Bakkes Maasbendj waar u de wandeling kunt starten
met o. a. een kop koffie).
1. Met uw rug naar de met mozaïek beklede gevel
van Ut Bakkes gaat u R over de klinkerweg.
Tegenover huisnr. 13 gaat u R over de veldweg.
**** (U passeert meteen rechts een oud bakhuisje).
Negeer veldweg rechts. Meteen daarna aan de Tsplitsing voor de Maas gaat u L langs de

(Voor u heeft u prachtig uitzicht op de meanderende
Maas, het resultaat van het project Grensmaas,
Rivierbeveiliging, ontgrinding en natuurontwikkeling).

(De route, het Klauwenpad, door het natuurgebied is
gemarkeerd door tien grote Maaskeien, klauwen in
het plaatselijke dialect. Op de keien zijn paneeltjes
geplaatst met cultuurhistorische verhalen en foto’s,
verzameld door bewoners die een innige band
hebben met de Maas en de omringende natuur).
Een eindje loopt u rechts langs het uitkijkpunt
met een infopaneel over watervogels en prachtig
uitzicht op de dynamische grindbanken in de
meanderende Grensmaas, die tussen Borgharen
(Maastricht) en Kessenich (België nabij Thorn)
de grens vormt tussen Nederland en België.

(Bij hoogwater loop dan het beschreven alternatief in
de laatste alinea).
(Mogelijk komt u hier
Konikpaarden tegen).
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Na 400 m passeert u links bij gasleidingpaal 52
het zand- en grindbedrijf L’ Ortye. Links passeert
u ook veedrinkbakken en blauwe “pijpen”. Loop
RD omhoog richting windturbines, die op
Belgische grondgebied (Maasmechelen) staan.
Boven loopt u verder RD met links nog een
waterplas en grindgebied dat nog verder
afgegraven moet worden (2019). Na 1 km gaat u
bij leidingpaal 51 verder RD met rechts de helling.
(Links ziet u de boerderij “Hoeve de Weert”, waarvan
de eigenaars weigerden voor de ontgrinding te
vertrekken Deze hoeve hoorde tot in de 19e eeuw bij
de Belgische gemeente Maasmechelen).
Bij kleine grasheuvel loopt u verder RD. Na 100 m
gaat u L richting de verroeste hangar (2019) en
met rechts van u de kale versteende bomen.
(Deze 15 versteende bomen, ca.1800 jaar oud, zijn
gevonden in Stevensweert. Zie infobord bij klaphek).
2. Voorbij deze bomen genaamd de “bomencirkel
van Meers” gaat u bij infobord Groenspot nr. 1
door het klaphek en ga dan R over de
betonweg/fietspad. ^^^^ Aan de 4-sprong gaat u
RD over de veldwegweg/graspad **** met links de
dijk en de betonweg/fietspad die meteen naar
links buigt.
(U kunt hier ook RD over de betonweg/fietspad later
asfaltpad boven over de dijk lopen. Na 500 m gaat u
aan de 4-sprong bij links in tuin staand wegkruis R de
smalle asfaltweg omlaag. Ga dan verder bij ++++ in
dit punt).
(De veldweg/graspad volgend kunt u na 100 m waar
de veldweg/graspad naar rechts buigt, L het pad
omhoog lopen en u komt meteen bij café De Witte
Borstel, een leuke pauzeplek met terras).
Steek het asfalt- tegelpad over en loop RD over
het graspad met links de Maasdijk en rechts de
Maas.
(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij trap
(kanostopplaats) aan de Maas).
Na 300 m aan het eind van het graspad loopt u
omhoog richting stalen hek en ga daar door het
klaphek. Meteen daarna gaat u R de smalle
asfaltweg omlaag. ++++ Vlak daarna gaat u
beneden aan de Y-splitsing R over de veldweg.
3. Let op! Na 300 m gaat u L (even) het smalle pad
omhoog dat gelegen is tussen afrasteringen en
even verder passeert u rechts een schuur. Aan
het eind van het pad bij breed stalen hek gaat u
door het klaphek, steek de veldweg over en loop
de grashelling omhoog. Boven op de dijk steekt
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u de smalle asfaltweg/fietspad over en loop RD
de trap omlaag. Beneden in (Klein) Meers gaat u
R (Zwarte Laakstraat). Vlak daarna gaat u aan de
4-sprong bij verbodsbord L (Meersserdijkweg).
Aan de 4-sprong bij huisnr. 23 gaat u R. Bij
trafokasten gaat u aan de T-splitsing R. Negeer
meteen bij groot muurkruis in muurnis zijweg
links (Driebunderweg). Vlak daarna gaat u bij
bord “Einde bebouwde kom Meers” en waar het
twee richtingen fietspad begint, R via het klaphek
het brede trappenpad omhoog. Boven op de dijk
gaat u L over het betonnen voet- fietspad met
rechts het Julianakanaal.
(Hier staat rechts aan het kanaal een zitbank. Hier
ziet u rechts in de verte de kerk in Elsloo. De route
volgend ziet u voor u achter de brug de haven van
Stein, Bijna aan het eind van het betonnen pad ziet u
links het borstbeeld (1956) van kapelaan Jan Willem
Berrix. Deze in Meers geboren kapelaan, in het
verzet Giel genoemd, hielp in de Tweede
Wereldoorlog vele onderduikers. Op 21 juni 1944 is
hij opgepakt en op 13 maart 1945 is de kapelaan op
bijna 38 jarige leeftijd in het concentratiekamp
Bergen-Belsen overleden. Bij het borstbeeld ligt ook
een
plaquette
met
namen
van
andere
oorlogsslachtoffers).
4. Na 300 m, aan het eind, buigt het brede
betonnen pad naar links. Voor de asfaltweg gaat
u R over het fietspad. Na 10 m steekt u L de weg
over, loop RD door de opening in de haag en ga
meteen R over het graspad door de wilde
kastanjelaan (of zijn het elzen?) met rechts de
asfaltweg. Aan het eind steekt u schuin rechts de
smalle asfaltweg over en loop RD over het pad
dat meteen naar rechts buigt. Aan de 5-sprong
bij zitbank gaat u L het onverharde pad omlaag.
(Dus niet het asfaltpad). Beneden aan de 7-sprong
gaat u RD over de brede asfaltweg richting
Maasband met links het Sjöttelokaal ’t
Veldsjúurke en de schietpalen met kogelvanger
van schutterij St Joseph (1916). Negeer na 100 m
zijweg rechts (Dalerveltweg) en loop dan meteen
schuin R over de grind- veldweg, die vlak daarna
naar rechts buigt.
5. Negeer boven op de dijk graspad scherp links.
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 3 essen
R de smalle asfaltweg (even) omhoog.
(Boven ziet u rechts bij de hoge zendmast de grote
waterzuiveringsinstallatie van het Chemelot terrein
(o.a. DSM/Sabic). Het Chemelot water wordt hier
gereinigd en wordt dan geloosd op het beekje de Ur,
een zijbeekje van de Maas).
Aan de 5-sprong, met rechts twee stalen hekken,
gaat u L over de veldweg en u passeert vlak
daarna blauwe “pijpen” en leidingpaal 54. Na 500
m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L
over de grindweg met rechts de Maas.
(Rechts aan de overkant van de Maas ziet u
woningen in het Belgische Leut.

Na 250 m passeert u links grenspaal nr. 114. Van
elke grenspaal staan langs de grensmaas twee
grenspalen met hetzelfde nummer. Eentje op de
Belgische en eentje op de Nederlandse oever).
Na 900 m gaat u aan de 4-sprong bij rood witte
paaltjes RD en u loopt Maasband (Maasbendj)
binnen. Na 100 m komt u rechts bij Ut Bakkes
Maasbendj, de sponsor van deze wandeling, waar
u binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken o a. koffie en vlaai maar ook heerlijke
boterhammen met eigen gebakken brood. De
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling
vindt.
Terug naar de parkeerplaats:
Loop verder RD over de klinkerweg. Aan de Tsplitsing bij kapel gaat u L (Maasbanderkerkweg)
Aan de 4-sprong, met links een voetpad, gaat u R
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over de klinkerweg. Meteen daarna aan de
kruising gaat u RD en na 150 m komt u bij de
grote parkeerplaats.
Alternatief bij hoog water.
Volg verder de veldweg, die hier naar links buigt.
Boven gaat u RD/R over de smalle asfaltweg. U
passeert het zand- en grindbedrijf L’ Ortye.
Voorbij huisnr. 26 gaat u R. Aan de T-splitsing
voor breed ijzeren hek, waterpijlmeter en de grote
visvijver van HSV de Zonnebaars gaat u R.
Negeer zijwegen rechts en volg de smalle
asfaltweg 600 m RD. Meteen voorbij links gelegen
boerderij gaat u aan de 3-sprong RD. Meteen
daarna gaat u L over de betonweg/fietspad met
rechts het natuurgebied. Bij infobord Groenspot
nr. 1 loopt u RD verder over de betonweg. Ga nu
verder bij ^^^^ in punt 2.
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