
1344. ELSLOO 8,3 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

Tijdens deze zeer afwisselende en gemakkelijke wandeling kunt u starten met een heerlijke kop koffie bij 
Junn’s en dan loopt u even door Elsloo. Via een mooi pad door het Urdal loopt u via mooie bospaadjes  
naar Kasteel Stein met mooie slotgracht. Dan bereikt u brouwerij de Fontein, een leuke pauzeplek. De 
terugweg begint met een leuk paadje langs de Reebeek en dan loopt u een eind langs het  Julianakanaal. 
Vervolgens maakt u een rondje door de historische kern van Elsloo en het kasteelpark van Kasteel Elsoo 
en dan komt u boven in het kasteelpark waar een bijzondere  stenen zithoek staat.  Via trappenpad verlaat 
u het park en dan loopt u door Oud Elsloo terug naar de lunchroom met terras. Behalve heerlijk gebak kunt 
u er voortreffelijk lunchen!   
 

 
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.junnscoffee.nl/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Junn’s Coffee, Dorine Verschureplein 1, Elsloo.  Tel: 046-4233797.  Geopend: dinsdag t/m 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur, maandag gesloten.  U kunt gratis parkeren 
op de grote parkeerplaats aan het Dorine Verschurenplein. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,29 km  1.50 uur  37 m  76 m 
 

 
 

1344. ELSLOO 8,3 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u R over de parkeerplaats richting kerk.  
Loop dan RD (Dorine Verschureplein) over de 
klinkerweg met rechts de Mariakerk (1959).  Aan 
de 3-sprong gaat u R door de 
Bandkeramiekersstraat die na 200 m, voorbij 
wegversmalling en kindcentrum Aelse, overgaat 
in de Heiveldstraat. Negeer  zijwegen. Na 500 m 
gaat u voorbij huisnr. 35 aan de kruising L 
(Drossaert de Sauvetstraat) met rechts een rij 
rode esdoorns. Aan de 3-sprong RD. Tegenover 
huisnr. 54 gaat u R het asfaltpad omhoog dat 
even verder een grindpad wordt. Negeer zijpaden. 
Steek het klinkerpad over en loop RD het 
grindpad, door de bosstrook, omlaag. Aan de  
Y-splitsing gaat u R met links een grasveld met 
zitbank. Aan de kruising bij muurschanskorf gaat 
u L omlaag. Meteen daarna  aan de 3-sprong voor 
trap gaat u R over het (grind)pad met rechts een  
regenwateropvangbassin. Aan de 4-sprong bij 
volgende muurschanskorf en volgende trap gaat 
u RD verder met rechts het regenwaterop-
vangbassin.    
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L het smalle pad 
omlaag.  Beneden aan de 4-sprong gaat u schuin 
L over het smalle paadje door het grasland met 
links een meidoornhaag. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD over het bospad. Aan de  
4-sprong gaat u RD omlaag. Aan de 5-sprong van 
grindpaden gaat u RD omlaag.  Aan de Y-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u bij infoborden L 
en ga bij breed houten hek via nauwe doorgang 
over de bos- grindweg. Negeer zijpaden en blijf 
het (verharde) pad door het mooie Urdal geruime 
tijd RD volgen,  Na 600 m bij infobord “water 
leerpad rond de Ur” gaat u door de nauwe 
doorgang en  meteen daarna aan de  4-sprong 
loopt u RD.  Boven voorbij klaphek steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u L over het 
betonnen tweerichtingen fietspad.    
 

3. Na 300 m, aan het einde van de ruime bocht 
naar links, negeert u fietspad rechts. Meteen 
daarna gaat u bij breed ijzeren hek via klaphek R 
over het pad. Aan de T-splitsing voor het 
beneden gelegen Julianakanaal gaat u R. Na 
klaphek gaat u meteen L het steile paadje omlaag.  
 

(U kunt hier ook RD blijven lopen. Vlak daarna voorbij 
klaphek gaat u L de smalle asfaltweg/fietspad 

omlaag. Vlak daarna gaat u R het trapje omlaag. Ga 
nu verder **** in dit punt).  
 

Steek de smalle asfaltweg/fietspad over en loop  
RD het trapje omlaag. **** Bij groot viaduct/brug 
loopt u RD onder de brug door met links beneden 
het kanaal. Na de brug loopt u RD het trappenpad 
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u RD/L 
over het bospad.  Aan de volgende 3-sprong gaat 
u RD. Steek de smalle asfaltweg over en loop RD. 
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L.   
 

4. Meteen daarna steekt u de volgende smalle 
asfaltweg over en ga RD door de nauwe 
doorgang. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
R. Aan de 3-sprong voor ingang van de 
begraafplaats gaat u RD.   
 

(Dit is de begraafplaats van de paters en zusters van 
de Congregatie van de Missionarissen van het H. 
Hart. Zie groot infobord op het kerkhof. Via dit 
infobord komt u ook meer te weten over het 
oorlogsgraf (nr.146) dat op dit kerkhof is gelegen). 
 

Aan de 3-sprong voor weiland gaat u L (oranje).  
Aan de volgende 3-sprong gaat u R over het 
grindpad met rechts het weiland.  
 

(Even verder bij  links gelegen bruggetje heeft u mooi 
zicht op de hoge (witte) donjon van de kasteelruïne 
Stein).  
 

Aan de T-splitsing bij (kasteel)kruis gaat u L met 
links de kasteelgracht.   
 

(Hier heeft u links mooi zicht op 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).  
 

Voorbij nauwe doorgang gaat u aan de 4-sprong 
bij trappen RD.  Bij de parkeerplaats gaat u R en 
ga dan meteen bij gedenksteen (Missiehuis 1921-
1996) L (Ondergenhousweg). Meteen daarna gaat 
u aan de Y-splitsing bij verbodsbord L (oranje/ 
Ondergenhousweg) de smalle asfaltweg omlaag. 
Even verder komt u bij brouwerij de Fontein, een 
mooie pauzeplek met mooi terras.  
 

5.  Met uw rug naar de brouwerij gaat u R over de 
smalle asfaltweg met links de muur van het 
kloosterpark.  Negeer veldweg rechts en negeer 
bruggetje links. 
 



  blz 3 van 3 

 

(Als u hier L het bruggetje oversteekt, dan heeft u na 
50 m bij zitbank afhankelijk van jaargetijde mooi zicht 
op de witte donjon en de ruïne van  kasteel Stein).    
 

Na 30 m gaat u L over het paadje met links de 
Reebeek en rechts de kanaaldijk. Na 250 m buigt 
het pad links het bos in en loop RD omhoog.  
Meteen daarna  gaat u aan de 4-sprong R over het 
bospaadje. Negeer zijpad rechts. Aan de T-
splitsing gaat u L omhoog.  Boven gaat u aan de 
4-sprong bij zitbank RD (fr. 43) over de betonnen 
weg/fietspad met rechts het Julianakanaal. U 
loopt weer onder het viaduct (Scharbergbrug) 
door van het 1310 m lange  autowegviaduct van 
de autoweg Aken-Antwerpen (E314/A-76). Na  
100 m gaat u aan de 3-sprong RD en volg nu 
geruime tijd het asfaltpad met rechts het 
Julianakanaal.   
 

6. Na 1 km loopt onder de “Brug Elsloo” door.  
 

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

Meteen na de brug gaat u L de trap omhoog. (Hier 
links aan de brugpijler is een gedenkplek aan Jantje 
Munz). Boven gaat u R (blauw) de asfaltweg 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing in Elsloo voor 
café  De Dikke Stein gaat u R. Na 20 m gaat u bij 
de dikke kei, die in 1934 gevonden is bij het 
graven van het Julianakanaal, R (blauw). Steek 
meteen daarna de kasseienweg over en loop bij 
verbodsbord RD (blauw/rood) over de smalle 
kasseienweg met rechts de Augustinuskerk 
(1849), die op het hoogste punt van Elsloo staat.  
Aan de 3-sprong voor de kerkingang en bij 
pastorij gaat u L het kasseienpad omlaag langs 
de begraafplaats.  
 

(De Sint Augustinuskerk (1848-1849) kwam na het 
graven  (1921-1935) van het Julianakanaal   aan de 
rand van Elsloo te liggen. Bij de bouw lag de kerk 
midden in het dorp. Via de linker deur van de kerk 
komt u in de Mariakapel, vanwaar u het interieur van 
de kerk kan bezichtigen.  Links ziet u op het oude 
kerkhof de in 1849 gebouwde Neo-Romaanse 
mergelstenen grafkapel van de familie De Geloes. 
Deze was van 1818-1885 eigenaar van kasteel 
Elsloo. Op het rechts gelegen  kerkhof staan enkele 
oude grafstenen. Op het links gelegen kerkhof is een 
apart gedeelte voor kindergraven). 
 

Beneden aan de trap gaat u in het beschermd 
dorpsgezicht van Oud Elsloo R (Op de Berg) en u 
passeert meteen rechts (nr. 6) het Streekmuseum 
Elsloo, dat zeker een bezoekje waard is.  Waar 
voorbij huisnr. 1 de smalle kasseienweg rechts 
omhoog buigt, gaat u L over het klinkerpad.   
 

(Hier heeft u bij zitbank rechts mooi uitzicht over het 
Maasdal o.a. op het Julianakanaal, de Grensmaas, 
het Belgische dorp Kotem en  1310 m lange 
autowegviaduct van de autoweg Aken-Antwerpen). 
 

Beneden na trap gaat u R (Maasberg) de 
kasseienweg omlaag. Bij het grote kunstwerk  

“wielermonument” gaat u R de klinkerweg 
omhoog. Meteen daarna gaat u boven scherp L 
over het asfaltpad met rechts het Julianakanaal.  
Na 150 m gaat u L de brede stenen trap omlaag.    
 

7. Steek beneden de asfaltweg over en loop RD 
over de kasseienweg. Meteen na de brug over de 
Hemelbeek gaat u bij infobord via nauwe 
doorgang R (rood) over het asfaltpad door het 
kasteelpark met rechts een mooie (vis)vijver waar 
doorheen de Hemelbeek stroomt.  
 

(Het kasteel is in de 17e  eeuw gebouwd. Bij branden 
in 1835 en in 1885 werd het kasteel vrijwel geheel 
verwoest. De ronde toren rechts met speklagen is het 
enige wat overgebleven is van het oorspronkelijke 
kasteel). 
 

Na 100 m gaat u voorbij 2 zitbanken (genietplekje) 
aan de 3-sprong L het steile asfaltpad omhoog 
met rechts boven het theehuisje. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (rood) verder omhoog.   
 

(U passeert even verder links een bijzondere zitbank 
en  stoel met mooi zicht op o.a. de kerk. De zitbank 
en stoel lijken van hout maar zijn van steen!).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R het pad door  het 
grasland omhoog met rechts het theehuisje. Bij  
bijzondere fauteuils gaat u L (groen/geel) over het 
grindpad. Negeer na 20 m zijpad rechts.  Aan de 
3-sprong gaat u RD (geel/groen).  Aan de 4-
sprong bij stenen brug gaat u RD omlaag en ga 
dan meteen R het stenen trappenpad omlaag. 
Beneden  gaat u RD/L (rood) en loop vlak daarna 
het trappenpad omhoog. Boven in Oud-Elsloo 
gaat u L (Kaakstraat)  Vlak daarna aan de T-
splitsing bij kapel “Aan de Kaak” (1e helft van de 
19e eeuw) en oude waterpomp gaat u R (rood) de 
kasseienweg omhoog door het beschermd 
dorpsgezicht.  
 

(Op de locatie van de kapel  heeft tot de komst van 
de Fransen in 1795 een schandpaal gestaan. Elsloo 
was tot die tijd een zelfstandig ministaatje, een vrije 
Rijksheerlijkheid. Dat betekende o. a. dat de 
kasteelheer  alle straffen kon opleggen tot de 
doodstraf toe. Een van de straffen die gegeven kon 
worden was het vastbinden aan de kaak/schandpaal. 
Aan de kaak stellen dus. Zo werden aan deze 
schandpaal dieven vastgebonden met de gestolen 
waar om hun nek). 
 

De route volgend passeert u na 250 m rechts (nr. 46) 
het voormalig gemeentehuis van de voormalige 
gemeente Elsloo. Hier tegenover staat een aardig 
optrekje met bijzonder dak. In de tuin staat het 
beeldje van de Aelser Geis).  

 

Na 300 m aan de kruising bij groot H. Hartbeeld 
(1930) en wegkruis gaat u RD.  Negeer zijwegen. 
Na 600 m, waar de weg naar links buigt, gaat u 
RD met links de grote parkeerplaats.  U komt 
meteen links weer  bij Junn’s Coffee, de sponsor 
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken.  De vriendelijke uitbaatster, Robin 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.  
Proef eens de ambachtelijk gemaakte taart of de 
zelfgebakken linzevlaai!   De zelf gemaakte pittige 
gehaktbal valt bij iedereen in de smaak!   


