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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling, kunt u na 7 km in het mooie vestingstadje 
Stevensweert, pauzeren bij het leuke Grand café ’t Aod Kloaster. Vanaf het startpunt (Eiland 8 a) loopt u 
noordwaarts en struint u o.a. door weilanden/natuurgebied langs de Oude Maas, de Maas, de grote vijver 
Grensmaas en de Huyskensplas. Via de oude vestingwerken loopt u het beschermd dorpsgezicht van het 
mooie vestingstadje Stevensweert binnen. Na een pauze bij grand café ’t Aod Kloaster (let goed op 
openingstijden in de winter), de sponsor van de wandeling, loopt u via het mooie van Steffenwertplein, waar 
veel te zien is, verder. Via prachtig stukje langs de Maas loopt u via mooie paden naar het volgende mooie 
natuurgebied.  Hier loopt u o.a. langs de grote Molenplas en weer langs de Oude Maas. Via avontuurlijke 
stapstenen, met touw als leuning, steekt u water over. Voor deze oversteek is ook een alternatief 
beschreven. Via het park Meerskamp komt u weer bij de parkeerplaats.  Na heel veel regen en bij hoog 
water in de Maas kan het in de natuurgebied nat zijn.  In de natuurgebieden lopen Galloway runderen en 
Konikpaarden en zijn veel vogels (ganzen) te zien.  
 

Startadres: Parkeerstrook langs de weg voor huisnr. 8 A, Eiland 8 A, Stevensweert.  (Dit is 50 m vanaf de 
rotonde bij pannenkoekenhuis en vlak bij de kapel). Start bij punt 1. 
 

 
 

Startadres: Grand café ’t Aod Kloaster, Markt 6, Stevensweert. Tel: 0475-204312.  Geopend: Pasen t/m 
oktober dagelijks vanaf 10.30 uur, dinsdag gesloten. Vanaf 1 nov. tot Pasen: vrijdag vanaf 15.30 uur, 
zaterdag vanaf 14.00 uur, zondag vanaf 10.30 uur.  Op de Markt mag u gratis parkeren.  Start bij punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,55 km  2.45 uur  15 m 15  m 

 
 

1311. STEVENSWEERT 12,5 km  
 

1.  Met uw rug naar huisnr. 8 gaat u L. Vlak 
daarna aan de T-splitsing voor huisnr. 11 gaat u 
R. Bij de St. Rochuskapel, die na een 
overstroming in 1850 en na een brand in 1920 
herbouwd is, gaat u R. 
 

(Boven de deur staat een Latijnse tekst waarvan de 
vertaling luidt “Dit gebouw, toegewijd aan de  
H. Rochus, hebben inwoners-weldoeners met blijde 
vrijgevigheid opgericht”. De Romeinse cijfers bij 
elkaar opgeteld staan voor het jaartal 1919). 
 

Steek dan meteen de doorgaande weg over en 
loop RD (pijl) over de smalle asfaltweg. Vlak 
daarna gaat u beneden aan de 3-sprong L verder 
over de smalle asfaltweg met links een 
dierenweide. Waar asfaltweg bij zitbank en 
speeltuintje naar links buigt, gaat u R over het 
grindpad dat meteen naar rechts buigt. Aan de 
kruising voor visvijver “Meerse Kamp” gaat u L. 
Aan de 3-sprong gaat u L het grindpad omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Vlak 
daarna voor huis, waar kunstwerk staat, gaat u bij 
wit-rood afsluitpaaltje L (pijl) over het pad. Na  
250 m bij hoge haag maakt het pad 2 haakse 
bochten en dan loopt u langs de Oude Maas.  
 

(De 6,7 km lange Oude Maas is een voormalige 
rivierarm van de Maas. Door de Oude Maas stroomt 
de Geleenbeek, die bij Benzenrade (Heerlen) 
ontspringt. Bij hoog water stroomt de Oude Maas via 
de noordzijde vol met Maaswater). 

500 m verder gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 82 RD (71) over het 
graspad verder langs de Oude Maas en met 
rechts een plezierjachthaven.  Na 150 m passeert 
een klaphek en draaihekje en loop RD (pijl) verder 
langs de Oude Maas.  
 

(Mogelijk komt u hier Galloway runderen en 
Konikpaarden tegen. Kom zeker niet te kort bij jonge 
beesten). 
 

Voorbij volgend draaihekje loopt u RD door het 
weiland verder langs de Oude Maas.  
 

(Voor u, in de verte, ziet u de kerktoren van de Sint-
Medarduskerk (18e eeuw) in Wessem).  
 

Na bijna 700 m passeert u een klaphek en loop 
RD (pijl) verder langs de Oude Maas. Bij 
afrastering loopt u RD richting hoge wit/groene 
stalen paal. 
 

(Als de afrastering dicht is, moet u die open maken 
(ketting losmaken en optillen) en weer dichtmaken.  
 

2. Bij de wit-groene stalen paal gaat u L (pijl) over 
de dijk.  U wandelt nu geruime tijd RD met rechts 
de Maas en links op afstand de grote vijver 
genaamd Grensmaas.  
 

(Voor u ziet u de Abdijkerk  
H. Michaël (circa 1200) in Thorn. Na 700 m loopt u 
tussen de Maas en de grote vijver Grensmaas door). 

http://www.oud-klooster.nl/
http://www.oud-klooster.nl/
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Na 1 km gaat u bij grenssteen L (pijl) over het 
graspad met rechts dubbele afrastering.   
 

(In de wintertijd (nov t/m mrt) komt u hier veel 
kolganzen tegen, die hier overwinteren. Ze broeden 
in Groenland en in het noorden van Rusland). 
 

Na ruim 500 m gaat u op het einde rechts langs 
het hekwerk richting opvangkooi gemaakt van 
vangrails door het klaphek.  
 

(Deze klaphekjes zijn aug. 2021 afgesloten. Ga dan 
voor dit klaphekje naar links langs de afrastering en 
na 25 m kunt u over het lage prikkeldraad stappen. 
Ga dan verder bij alternatief punt 2 voorlaatste alinea 
onderaan tekst. Gebruik dit alternatief ook bij hoog 
water).  
 

Als de klaphekjes open zijn ga dan meteen R (pijl) 
door 2 klaphekjes en volg de veldweg RD (pijl). 
Na 50 m gaat u L (pijl) over de veldweg met rechts 
de Huyskensplas.  Een eind verder gaat u aan de 
T-splitsing L (pijl) door klaphekje en een eind 
verder buigt u weer naar links. Aan de T-splitsing 
bij wit-rood afsluitpaaltje gaat u R over de 
asfaltweg.  **** Negeer bij wkp 71 zijpad links en 
loop RD (31). Na 50 m negeert u veldweg links. 
Meteen daarna gaat u boven op de dijk aan de 
rand van Stevensweert (buurt Brandt) L via breed 
ijzeren hek (open en dicht maken) over het 
grindpad met rechts achtertuinen.  (Als het hek 
gesloten is kunt u er gemakkelijk overheen klimmen, 
maar u kunt ook RD langs de huizen lopen naar punt 
3).   Na 700 m gaat u door het volgende hek (open 
en dicht maken) en ga dan R over de asfaltweg. U 
loopt Stevensweert (buurt Eiland) binnen. Aan de  
3-sprong bij huisnr. 32 gaat u R over de 
klinkerweg met links op het grasveld een 
monument dat de inwoners van Stevensweert die 
zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog 
herdenkt. De klinkerweg buigt naar links.   
 

3. Steek meteen daarna de doorgaande weg over 
loop RD over de doodlopende weg, die na 100 m 
naar links buigt en een asfaltpad wordt.  Volg nu 
het asfaltpad, dat na 200 m naar links buigt en  
50 m verder naar rechts buigt, met rechts 
vakantiepark Porta Isola. Bij stalen afsluitboom 
buigt het asfaltpad bij wkp 31 naar rechts (30) met 
rechts nog steeds het vakantiepark en even 
verder links het sportcomplex De Werken. Steek 
de doorgaande weg over en loop RD (28) over het 
klinkerpad met rechts een grote parkeerplaats. Bij 
infoborden o.a. bord “Stevensweert-vestingstad” 
gaat u RD (30) verder over het klinkerpad dat naar 
links buigt. Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat 
u R (pijl) over de asfaltweg.  Aan de kruising bij 
wkp 30 gaat u bij infobord “Vestingwerken 
Stevensweert” L de stenen trap omlaag en volg 
het betonnen pad, waaraan zitbanken staan, met 
links de wal en rechts de gracht met ravelijnen 
die in 1633 door de Spaanse bezetter zijn 
aangelegd. Het betonnen pad wordt een graspad. 
Aan de 4-sprong bij brug gaat u L door de 
tunnelbuis omhoog. Aan de kruising gaat u RD 
(Mandenmakersstraat) en u loopt het beschermd 
dorpsgezicht van het vestigingstadje binnen.   

 

(Zoals de straatnaam al doet vermoeden lagen in 
deze straat de werkplaatsen van de mandenmakers).  
 

Negeer zijweg scherp rechts (Brouwerstraat). 
Meteen daarna, aan de T-splitsing, gaat u L en ga 
dan meteen aan de Markt R en u komt meteen 
rechts bij Grand café ’t Aod Kloaster, de sponsor 
van deze wandeling, een fijne pauzeplek. De 
vriendelijke uitbater verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt. 
 

(Van 1927-1945 was het pand een klooster van de 
zusters Franciscanessen uit Heythuysen. In dit huis 
is ook Frans Houben, gouverneur van de provincie 
Limburg (1947-1964) geboren).     
 

4.   Met uw rug naar de ingang van ’t Aod Kloaster 
gaat u R, met links op de Markt de met 
natuursteen opgebouwde oude waterpomp, met 
aan de voorkant het gemeentewapen van de 
voormalig gemeente Stevensweert. Aan de 
kruising, einde Markt, gaat u R (Rulkenstraat) 
over de klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Singelstraat West) met rechts het voormalig 
arsenaal (nr. 2/zie infobordje) en links Huis de 
Borcht (nr. 11/zie infobordje).  Aan de volgende  
T-splitsing gaat u R (Singelstraat West) langs 
huisnr. 15. Aan de 4-sprong op het prachtige Jan 
van Steffeswertplein gaat u L.  
 

(Aan dit plein staan veel rijksmonumentale panden.  
Hier staat meteen rechts het witte Hervormd kerkje 
(1819/zie infobordje) met de mooie preekstoel.  
 

Rechts naast huisnr. 16 ziet u restanten van het 
voormalig kasteel Stevensweert (zie infobord).  
 

Het pand (huisnr. 15 -16) is het voormalig 
gouvernement (zie infobordje).  
 

Aan de andere kant van het plein staat rechts naast 
de kerk de pastorie (huisnr. 4) met schilddak 
(1787/zie infobordje) Hier staat ook het grote H. 
Hartbeeld (1931)).  
 

U passeert de Sint-Stephanuskerk (1781/zie 
infobordje) met de mooie glas-in-lood ramen.  
 

(Hier bij de kerk staat het voormalig gemeentehuis 
(huisnr.1) uit 1858 met aan de achterzijde de 
voormalige school (1888/zie infobordje). Nu is het 
een streekmuseum dat u zeker eens moet 
bezoeken). 
 

Volg dan RD het klinkerpad met rechts de 
begraafplaats en links de muur waar tegen oude 
grafstenen staan.   Aan het einde van de 
begraafplaats, gaat u L (Maasdijk) over de smalle 
asfaltweg, waar zitbanken staan en waar u 
prachtig uitzicht heeft over de Grensmaas.  
 

(In het vaarseizoen kunt u hier vaak genieten van de 
vele plezierjachten die voorbijvaren. Aan de overkant 
van de Maas ziet u op Belgisch grondgebied een 
grote recreatieplas/voormalig grindgat liggen. Hier 
ziet u beneden ook aan de andere kant van de Maas 
de op Belgisch grondgebied gelegen Houbenhof (18e 
eeuw)).  
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Bij het voormalig wachthuisje/douanekantoor “de 
Maaspoort” (nr. 7) gaat u aan de 3-sprong R over 
het klinkerpad langs de asfaltweg.   
 

(Meteen rechts voorbij het wachthuisje staat 
grenspaal nr. 125 en het kanon Dikke Werta. Eind 
17e eeuw was hier een veerpont. Links ziet u hier het 
grote kunstwerk “Maaspoort” (oude stadspoort)).   
 

Na 100 m, meteen voorbij afgesloten stalen 
bruggetje naar meetstation, gaat u R (pijl) het pad 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u L (pijl) 
over het graspad met links een sloot.  Negeer 
zijpaden.   
 

(Voor u ziet u de Hompesche Molen die gelegen is 
tussen Stevensweert en Ohé en Laak).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (pijl).  Boven aan de 
asfaltweg gaat u L. Vlak daarna aan de kruising 
bij picknickbank en ANWB-wegwijzer gaat u R 
(pijl/Roumerweg).   
 

5. Vlak daarna, aan de 3-sprong bij 
ruiterknooppunt 28 gaat u RD (rr. 28).  
 

(Rechts heeft u mooi zicht op de 37 m hoge 
Hompesche Molen (1722), de hoogste molen van 
Limburg).  
 

Aan de T-splitsing steekt u schuin links de 
doorgaande weg (Weg Langs de Grinderkens) 
over, ga door het klaphek en ga dan L over het 
smalle grindpad.  
 

(Als u hier rechts de grasheuvel omhoog loopt, heeft 
u boven mooi uitzicht over de grote Molenplas, een 
voormalig grindgat. Voor u ziet u de Landricuskerk 
(15e eeuw) in Echt en schuin rechts de O.L. Vrouw 
Geboortekerk (1867) in Ohé en Laak).    
 

Na 400 m buigt het pad rechts (W) over de 
grasdijk. 100 m verder, aan de 4-sprong bij 
klaphek, gaat u R (W) het graspad omlaag met 
rechts de bosrand.  Aan de 3-sprong bij wkp 35 
gaat u RD. Na 100 m steekt u de houten brug over 
en ga R. (Hier stroomt de Geleenbeek in de Oude 
Maas).  Even verder steekt u via stapstenen het 
water (Geleenbeek) over.  
 

LET OP!!  Er hangen hier bordjes dat het Rondje 
Molenplas tot april 2022 is afgesloten. Waterschap 
Limburg en Rijkswaterstaat leggen in dit gebied een 
nieuwe beek aan voor de vissen. Voorbij de 
stapstenen kunt u naar de uitkijktoren lopen maar u 
kunt NIET verder. Loop dan alternatief voor de 
stapstenen. Zie laatste alinea. 
 

Indien het water te hoog staat of u wilt niet via de 
stapstenen oversteken, volg dan het alternatief 
beschreven in de laatste alinea).   
 

Aan de overzijde gaat u L (pijl/W) over het 
graspad met links de Oude Maas en rechts de 

grote Molenplas. (U kunt hier eerst naar de 
uitkijktoren lopen).  Voor de grasheuvel gaat u bij 
wkp 40 L (34). Steek L (pijl) de houten brug over 
en ga R omhoog en ga dan L.   
 

6. Ga door het klaphek, dat links van de 
hoogspanningsmast staat, en loop RD (pijl) met 
links de Oude Maas.  
 

(Is het hier te drassig, dan kunt u ook over het 
fietspad lopen met links de Oude Maas. Na 900 m 
gaat u aan de 3-sprong bij groot wegkruis L omhoog. 
Ga dan verder bij **** in dit punt). 
 

Na 800 m loopt u door het bosje met links water. 
Aan het einde van het bosje buigt het pad naar 
links. Na 50 m gaat u R omhoog en loop via 
klaphek bij wkp 34 RD (33) de trap omhoog en 
boven gaat u L langs de doorgaande weg. **** U 
steekt de Oude Maas over en ga meteen na de 
brug R de trap omlaag en volg het grindpad dat 
naar links buigt.  ^^^^ Aan de T-splitsing voor de 
visvijver van H.S.V. de Snoek en bij wkp 32 gaat u 
L (31).  Voorbij zitbank gaat u aan de 3-sprong L 
(pijl).  Aan de 3-sprong voorbij insectenhotel en 
voor speelveldje en bij ooievaarsnest op paal en 
“dak” met zwaluwennesten gaat u L het grindpad 
omhoog. Boven aan de doorgaande weg gaat u R.  
Meteen daarna bij de rotonde neemt u de tweede 
weg R langs huisnr. 5 en u komt weer bij de 
parkeerplaats. 
 

Alternatief voor gesloten hekjes en/of hoogwater 
in punt 2: 
 

Loop terug door de 2 klaphekjes en volg RD de 
asfaltweg met voor u de 120 m hoge koeltorens 
van de Clauscentrale. Na 400 m gaat u aan de  
T-splitsing R over de asfaltweg/bomenlaan. 
Negeer na 500 m bij wit-rood afsluitpaaltje 
graspad rechts en loop RD. Ga dan verder bij **** 
in punt 2. 
 

Alternatief voor stapstenen in punt 5: 
 

Loop terug naar wkp 35 en ga R (33) omhoog 
richting loods/scheepvaartstalplaats en loop 
boven RD over het graspad en ga door klaphek 
RD. Een eindje daarna buigt het pad naar rechts. 
Aan de asfaltweg gaat u R (pijl) omlaag en loop 
dan meteen bij groot toegangshek links (rr.28) 
over het smalle pad met rechts hoge afrastering. 
Na 50 m buigt het pad naar links en volg nu 
geruime tijd dit pad (Na  
200 m buigt het pad naar rechts en dan loopt u weer 
langs de Oude Maas). Na 750 buigt het pad naar 
links en ga dan meteen R de trap omhoog. Steek 
boven wkp 33 RD (32) de doorgaande weg over 
en loop de trap omlaag en volg dan het grindpad 
dat naar links buigt. Ga dan 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.   

 


