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Deze vlakke gemakkelijke wandeling wandelt u eerst langs Kasteel Stein en door een mooi bos. Dan volgt u 
een mooi pad hoog boven het Julianakanaal naar Elsloo. U steekt het kanaal over en dan loopt u enige tijd 
over een leuk bospaadje. Na een mooi stuk over het pad langs het Julianakanaal wandelt u o.a. door 
weilanden langs de Maas naar de rand van het dorp Meers. Dan struint u circa 2 km door het natuurgebied 
Maasvallei langs de Maas. Via de buurtschappen Veldschuur en Kleine Meers steekt u weer het kanaal over 
en via leuk pad langs het beekje de Ur komt u weer bij Brouwerij De Fontein met prachtig terras. In Meers 
passeert u café De Witte Börstel, een leuke pauzeplek.   

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,26 km  2.30 uur  34 m  68 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Brouwerij De Fontein, Ondergenhousweg 15, Stein.  Nabij de zaak zijn 2 parkeerplaatsen. 
 

 

                                         
 

1234. STEIN 11,3 km 
 

1. Met uw rug naar de brouwerij gaat u L omhoog. 
Boven aan de ongelijke 4-sprong bij gedenkzuil 
“Missiehuis 1921 – 1996” gaat u R (Nederhof) 
omlaag. Op de parkeerplaats gaat u meteen  L via 
nauwe doorgang over het pad met rechts van u 
de vijver/gracht en links een greppel. 
 

(Hier op het pad ziet u rechts het voormalig kasteel 
Stein ook wel bekend als het Missiehuis omdat het 
van 1921 tot 1996 dienst deed als klooster en 
opleidingscentrum voor priesters. Het voormalige 
Missiehuis is nu  een appartementencomplex).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R met rechts  
de vijver/gracht.  
 

(Een eindje verder heeft u rechts mooi zicht op de 
oude toren (donjon) van de kasteelruïne. De kern van 
de waterburcht werd gevormd door deze ronde circa 
21 m hoge donjon die een doorsnee van ca. 10 m en 
een muurdikte van 3¼ m heeft).  
 

Aan de Y-splitsing op de hoek van de afrastering 
gaat u R het grindpad omlaag verder langs de 
gracht. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank 
gaat u scherp L het pad door de lindelaan 
omhoog. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R 
het steile bospaadje omlaag. Beneden gaat u bij 
zitbank L  over het betonnen (fiets)pad met rechts 
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 vlak 
daarna rechts omhoog buigt. Via klaphek loopt u  
de trappen omhoog en meteen daarna gaat u  L 
de asfaltweg/fietspad omhoog.  
 

2. Na 10 m, vlak voor het betonnen fietspad, gaat 
u  R over het onverharde pad en volg voorbij 
klaphek het pad RD.  Aan de Y-splitsing gaat u R 
over het paadje vlak langs de steile helling en met 
rechts beneden het Julianakanaal.  Aan het eind 
buigt het pad links steil omhoog. Voorbij klaphek 
gaat u R over het betonnen twee richtingen 
fietspad.  (Vlak daarna passeert u links het stenen 
ongevalskruis van Freddy). Negeer zijwegen links.   
 

(Na circa 300 m kunt over het rechts naast het 
fietspad gelegen onverharde paadje lopen. U heeft 
daar bij zitbanken mooi uitzicht over het kanaal en op 
de kerk van Elsloo. Dit gedeelte van het kanaal staat 
bij schippers bekend als “de bocht van Elsloo”). 
 

Na 600 m, waar het fietspad rechts omlaag buigt, 
loopt u RD over het paadje gelegen tussen eiken 
en met links de asfaltweg. Let op! 200 m verder 
tegenover de links gelegen  Wijngaardstraat, gaat 
u R het steile graspaadje omlaag. Beneden bij 
lang infobord “Maasvallei” gaat u R de asfaltweg 
omlaag en beneden steekt u via brug het 
Juliankanaal over.  
 

(Aan de rechterkant van de brug hangt een 110 m 
lange zwarte kunststof buis aan de brug. De buis is 
bedoeld om het leefgebied van de das te vergroten.  
De dassenpassage is genoemd naar Lou Visschers, 
de grote kwartiermaker voor de das in Elsloo).  
 

Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R over het 
fietspad omlaag richting Meers.   
 

3. Negeer na 150 m houten klaphek links en u 
passeert even verder links een 
hondenoefenterrein. 30 m voorbij ingang van 
hondenoefenterrein gaat u L over het bospaadje. 
Negeer zijpaden en volg RD het stijgende 
bospaadje parallel aan het links gelegen 
hondenoefenterrein. Boven aan de T-splitsing 
gaat u R. Negeer zijpaadjes en volg het paadje 
over de dijk vlak langs de steile rand en met links 
beneden de Maas. Let op! Na 300 m wordt het 
bospaadje een lang dalend trappenpad.  Beneden 
loopt u verder RD langs de steile helling en met 
rechts (even) het mountainbikeparcours. Na 200 
m buigt bij trapje het paadje naar links en loop 
rechts langs de afgesloten stalen brug (meetpunt) 
omlaag.  
 

4. Aan de smalle asfaltweg voor de Maas gaat u 
R.  Aan de T-splitsing gaat u R. Na 20 m gaat u bij 
oversteekplaats van fietsers L over het fietspad. 
Volg nu RD  het betonnen- fietspad onder het 
autowegviaduct door met rechts het 
Julianakanaal en met links op afstand de 
meanderende Maas. Negeer na 400 m pad links 
omlaag. Let op! U passeert een scheepvaartbord 
met het getal 20. Bijna 100 m verder,  10 m voorbij 
stalen klaphek, gaat u L het pad gelegen tussen 
afrasteringen omlaag. Beneden buigt het pad 
naar rechts en wordt een bospad.  Aan de 
asfaltweg in Meers gaat u L.  Aan de 4-sprong 
gaat u L. Meteen daarna gaat u  boven aan de 3-
sprong bij wegkruis bij verbodsbord R (Dijkweg) 
over het  brede asfaltpad. Negeer zijpaden.  

http://www.brouwerijdefontein.nl/
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Na 400 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong, bij 
rechts in tuin staand wegkruis type vliegermodel, 
schuin L bij breed ijzen hek door het klaphek, 
loop omlaag en volg RD het graspad met links de 
Maas en rechts de dijk.  
 

(U kunt hier ook het asfaltpad RD over de dijk blijven 
volgen, dat bij  café De Witte Börstel, een leuke 
pauzeplek, een betonweg/fietspad wordt. Ga dan 
verder bij punt 5).  
 

Steek het asfalt- tegelpad over en loop RD over 
het graspad  
 

(Als u hier L over het tegelpad gaat, dan komt u 
meteen bij en trap (kanostopplaats) aan de Maas.   
 

De route volgend ziet u even verder boven  café De 
Witte Börstel, een fijne pauzeplek met terras).  
 

5. Aan de 4-sprong gaat u bij verbodsbord  RD 
over de betonweg/fietspad. Na 150 m gaat u bij 
infobord Groenspot nr. 1 L via klaphek het 
natuurgebied Maasvallei binnen. Loop RD naar de 
“bomencirkel van Meers”.  
 

(Deze vijftien versteende bomen, ca.1800 jaar oud, 
zijn gevonden in Stevensweert).  
 

Loop nog even RD en ga voor de helling voor de 
Maas R.  
 

(U loopt hier over de oude dijk uit medio 18e eeuw).  
 

Struin nu circa 2,5 km door het natuurgebied dat 
ontstaan is na de grindwinning in het kader van 
het Grensmaas 
project.  
 

(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).  
 

Blijf RD lopen met links de helling. Na circa 700 m gaat 
u bij Maaskei en paal  verder RD.  
 

(Rechts ziet u de boerderij “Hoeve de Weert”. Deze hoeve 
hoorde tot in de 19e eeuw bij de Belgische gemeente 
Maasmechelen. De schutterij van Maasmechelen had hier 
een lokaal).  
 

Bij gasleidingpaal 51 loopt u verder RD met even 
verder rechts afrastering en links mooi uitzicht op de 
Maas. U passeert blauwe “pijpen” en een eind verder 
rechts veedrinkbakken. Bij gasleidingpaal 52 passeert 
u rechts grindbedrijf L’ Ortye.  Bij uitkijkpunt, met 
infopaneel over watervogels en waar u prachtig uitzicht 
heeft op de dynamische grindbanken in de Grensmaas, 
loopt u RD met rechts afrastering/weilanden.  
 

6. Via klaphek verlaat u het natuurgebied en ga 
dan meteen R over de veldweg.  
 

(In verband met de aanleg van de nevengeul en de 
hoogwaterbrug  kan de route even verder niet meer 
gevolgd worden. Volg nu de beschreven Omleiding 
i.v.m. werkzaamheden Maasband  in  de laatste 
alinea). 

 

Boven aan de smalle asfaltweg gaat u R. U 
passeert het zand- en grindbedrijf L’ Ortye en 
loop verder RD  over de smalle asfaltweg. Negeer 
zijwegen. Na 600 m gaat u aan de ongelijke 4-
sprong in Meers  L (Veldschuurweg). Na 25 m 
gaat u bij muurkruis en plaatsnaambord 
 "Veldschuur" R over het pad gelegen tussen 
hagen. ***** Negeer zijpaden en volg RD het 
smalle pad over de dijk.  Na 400 m gaat u aan de 
kruising in Klein-Meers L over de klinkerweg. 
Negeer zijwegen. Voorbij groot muurkruis in 
muurnis en bij bord “Einde bebouwde kom 
Meers” en waar rechts het twee- richtingen 
fietspad begint, gaat u R via klaphek het 
trappenpad omhoog. Boven op de kanaaldijk gaat 
u L over het betonnen voet- fietspad met rechts 
het Julianakanaal.  
 

(Hier staat rechts aan het kanaal een zitbank. 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).  
 

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 doorgaande 
weg over, loop RD door de opening in de haag en 
ga meteen R over het graspad door de wilde 
kastanjelaan (of elzenlaan?) met rechts de 
asfaltweg. Aan het eind steekt u schuin rechts de 
smalle asfaltweg over en loop RD over het 
(gras)pad dat meteen naar rechts buigt. Aan de 6-
sprong bij zitbank gaat u RD/R het asfaltpad 
omhoog.   
 

7. Steek boven de doorgaande weg over en steek 
L via het twee richtingen fietspad de brug over 
het Julianakanaal over.  (Links op de brug ziet u de 
overslaghaven Stein). Negeer meteen na brug bij 
verbodsbord zijweg links (Haven). Meteen daarna 
steekt u L via oversteekplaats de doorgaande 
weg en asfaltweg over en loop RD het 82 treden 
tellende trappenpad met leuning omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong gaat u R  over de 
klinkerweg. Negeer zijpaden.  Aan het einde van 
de klinkerweg gaat u R (Brugstraat)  over de 
asfaltweg en loop onder het hoge 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, een 
zijbeekje van de Maas. Na 250 m steekt u het 
bruggetje over en ga L en loop verder RD met nu 
links van u het beekje.  Negeer zijpaden.   
 

(Een eind verder bij infobord stroomt de molentak in 
de Ur, die hier van links komt).  
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Aan de smalle asfaltweg gaat u L met rechts weer 
mooi zicht op het voormalige kasteel Stein en de 
oude toren (donjon) van de kasteelruïne. U komt 
na 100 m weer bij Brouwerij De Fontein, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog binnen 
of op het leuke terras nog iets kunt eten of 
drinken. De salades zijn voortreffelijk, evenals de 
vele speciaal bieren! Men verneemt graag wat u 
van de wandeling vindt.  

 

(De plek waarin nu brouwerij de Fontein is gehuisvest 
is een voormalige  watermolen, die  gebouwd  is in 
1729 (zie gevelsteen aan zijkant). Ze lag op het 
landgoed horende bij kasteel Stein en werd 
aangedreven door de Putbeek.  De molen had een 
waterrad met een doorsnede van 4,18 m... Rond 1900 
werd de molen buiten gebruik genomen)   
  

 

Omleiding i.v.m. werkzaamheden Maasband.    

 

Loop na klaphek gaat RD de veld- grindweg 
omhoog met links de Maas. Boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD  over de 
grindweg die meteen daarna in de buurtschap 
Maasband/Maasbendj een klinkerweg wordt. 
Meteen daarna aan de 3-sprong  gaat u RD.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij zitbank/ronde zitbank  
en waterpunt van WML gaat u RD over de 
doodlopende klinkerweg verder langs de 
Maas/kademuur. Meteen daarna, voorbij ijzeren 
trap en het infobord “de laatste veerman”, wordt 
de klinkerweg een veldweg. Bijna 50 m voorbij de 
kademuur gaat u aan de 3-sprong bij oude wilgen  
R de veldweg omlaag. (U verlaat hier de Maas/route 
Maasvallei). Negeer meteen veldweg links en loop 
RD. Aan de T-splitsing, voorbij het links gelegen 
oud bakhuisje gaat u R over de klinkerweg. 
 

(Als u hier L over de klinkerweg gaat, dan komt u na 
100 m links bij Ut Bakkes Maasbendj, een leuke 
pauzeplek met terras Geopend: zomer woensdag t/m 
zondag. van 10.30 tot zonsondergang, winter vrijdag 
t/m zondag van 10.30 tot 17.30 uur).   
 

Na 100 m gaat u aan de volgende T-splitsing L 
over de klinkerweg   
 

(Vlak voor deze T-splitsing passeert u rechts 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)  
 

Aan de 4-sprong, met links een voetpad, gaat u  
R. Meteen daarna aan de kruising bij trafokast 
gaat u RD. Aan de Y-splitsing gaat u L met rechts 
de grote parkeerplaats.  Na ruim 400 m gaat u R 
over het asfalt – fietspad. Aan de T-splitsing gaat 
u R over de asfaltweg en u loopt 300 m verder de 
buurtschap Veldschuur binnen. Let op! Meteen 
voorbij huisnr. 1 a,  dit is 25 m  voor de ongelijke 
4-sprong, gaat u bij muurkruis en  
plaatsnaambord  "Veldschuur" L over het pad 
gelegen tussen hagen. Ga nu verder bij **** in 
punt 6.

  

Auteur: Jos Wlazlo    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
  


