1375. MAASBAND - Stein 10,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze waterrijke en gemakkelijke wandeling wandelt u via o.a. een veldweg en graspad naar het
Julianakanaal waar u een eindje over een asfaltpad langs loopt. Via mooi paadje langs de Reebeek en via
leuke bospaadjes loopt u langs de vijver van Kasteel Stein. Via leuk paadje langs de Ur loopt u weer naar
de brug en dan volgt u aan de andere zijde het betonen pad over de dijk langs het kanaal. U daalt af naar
Meers en dan volgt u een graspad langs de Maas. Dan komt het mooiste gedeelte. U struint zeer geruime
tijd door het natuurgebied Maasvallei langs de Grensmaas waar u kunt genieten van de prachtig natuur
rond de Grensmaas. Bij uitkijktoren is het uitzicht over de meanderen Maas prachtig. Even veder loopt u
weer Maasband binnen waar u in het weekend bij het café – ijssalon nog kunt nagenieten van de
wandeling.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,67 km

2.20 uur

30 m

39 m
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Startpunt: Café – Iesbar Jäger & More, Maasbanderkerkweg 28, Maasband – Stein. Tel: 06-21598168.
Geopend: zaterdag van 15.00 tot 21.00 uur, zondag en feestdagen van 14.00 tot 21.00 uur. Wintersluiting
van 31 oktober tot 1 april uitgezonderd feestjes.
Parkeer op de grote openbare parkeerplaats meteen buiten het Maasdorpje. Navigatie: Maasbanderkerkweg 1,
Stein.
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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 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.
(U kunt hier ook R gaan. Ga dan verder bij **** in
punt 1).
Na 100 m komt u links bij café/Iesbar.
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong (inclusief
voetpad) bij huisnr. 21 RD. **** Meteen daarna aan
de omgekeerde Y-splitsing gaat u L over de
klinkerweg, die vlak daarna een veldweg wordt.
(Even verder passeert u links een grote open veestal
en een grote ronde mestsilo. Voor u ziet u de
kerktoren (14e eeuw) van de St Martinuskerk in
Stein).
Na 300 m gaat u aan de Y-splitsing L de asfaltweg
omhoog. Meteen daarna gaat u boven R over het
graspad over de dijk met rechts beneden de
veldweg. Aan het eind gaat u R de asfaltweg
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong bij drie
essen gaat u L over de grindweg. Negeer
zijpaden. Na bijna 500 m gaat u RD over de
doorgaande weg met rechts het clubgebouw en
de schietbomen van de schutterij St. Joseph
(1904) uit Stein. Vlak daarna aan de ruime 5sprong, waar de doorgaande weg rechts omhoog
buigt, gaat u RD het steile onverharde paadje
omhoog. Boven bij zitbank gaat u L het (derde)
asfaltpad omhoog. 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
trappenpad met leuning omlaag.

tellende

2. Beneden aan de 3-sprong gaat u R over de
smalle 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 R
(blauw/Steenwegstraat) over de smalle asfaltweg.
Na 250 m, waar de smalle asfaltweg naar links
buigt, gaat u R over de veldweg en meteen
daarna gaat u L het trappenpad met leuning
omhoog. Boven gaat u L over het asfaltpad met
rechts het 36 km lange Julianakanaal, dat parellel
loopt aan de niet bevaarbare Grensmaas.
(Na 300 m ziet u rechts de St. Jozefkerk (1910) in
Meers en voor u de hooggelegen Augustinuskerk
(1848-1849) in Elsloo. Voor u in de verte ziet u ook
het 1310 m lange autowegviaduct van de autoweg
Aken-Antwerpen).
Na 800 m, vlak voorbij zitbank, gaat u L het brede
trappenpad met leuning omlaag. Beneden bij
zitbank steekt u via bruggetje de Kanaalsloot
over en ga R de smalle asfaltweg omhoog, die
boven naar links buigt. Let op! Circa 25 m voor
volgend bruggetje gaat u bij rechts beneden
staand ijzeren toegangshek van weiland scherp R
over het pad met links de Reebeek met de rij
knotwilgen en rechts afrastering van weiland.
Aan het eind van de Reebeek gaat u aan de 4sprong RD steil omhoog. Vlak daarna gaat u aan
de volgende 4-sprong R over het bospad. Negeer
zijpaden. Na 50 m gaat u aan de T-splitsing L het
bredere bospad omhoog.
3. Boven aan de asfaltweg bij zitbank en 100 m
voor de Scharbrug gaat u L de smalle asfaltweg
omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u L
(fietsroute 41). Vlak daarna gaat u aan de 4sprong L door de houten doorgang en meteen

daarna gaat u aan de 3-sprong RD/L. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u R door de
populierenlaan
omlaag.
Negeer
zijpaden.
Beneden aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD
de brug over en volg het pad met rechts de vijver.
(Even verder heeft u mooi zicht op de hoge (witte)
donjon van de kasteelruïne Stein en 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).
Voorbij volgende zitbank buigt het pad links
omlaag. Via bruggetje steekt u de Reebeek over
en ga dan R over de smalle asfaltweg. Meteen
daarna gaat u L (blauw) het pad omlaag met
rechts het 4,3 km lange beekje de Ur, een
zijbeekje van de Maas.
(Als u hier RD loopt, dan komt u na 100 m bij
brouwerij de Fontein, een fijne pauzeplek met groot
terras en o.a. eigen speciaal bier).
Aan de Y-splitsing gaat u R. Aan de T-splitsing
steekt u R via bruggetje de Ur over en volg het
smalle pad met links het beekje.
4. Aan de asfaltweg bij zitbank gaat u L. Meteen
daar aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis loopt
u RD (Brugstraat). (U bent hier al geweest). Meteen
na het viaduct gaat u bij verbodsbord L de
asfaltweg
omhoog.
Steek
boven
via
oversteekplaats de doorgaande weg over en
steek dan via het twee richtingen fietspad weer
via brug het Juliankanaal over. Meteen na de brug
gaat u R het asfaltpad tussen twee witte betonnen
palen en vangrails omlaag. (Dus niet de asfaltweg).
Aan de 5-sprong bij zitbank gaat u RD over het
graspad. (U loopt dus niet verder omlaag). Aan het
eind steekt u schuin rechts de asfaltweg over en
gaat u RD over het graspaadje door de elzenlaan
met links boven de doorgaande weg. Let op!
Circa 50 m vóór de grote 3-sprong van
asfaltwegen bij het borstbeeld (1956) van
kapelaan/verzetsstrijder Jan Willem Berix, (20 m
voor optische verkeersdrempel) gaat u L door de
opening in de heg, steek de doorgaande weg
over en ga R over het fietspad. Meteen daarna
gaat u L over de betonnen weg/fietspad, die
meteen naar rechts buigt met links het
Julianakanaal. (Voor u in de verte ziet u weer de
hooggelegen kerk in Elsloo). Negeer na 300 m voor
zitbank breed trappenpad rechts omlaag.
5. Let op! Na 300 m, vlak voor ijzeren klaphek,
gaat u R het smalle grindpad, gelegen tussen
afrastering, omlaag. Beneden in het bos buigt het
pad naar rechts en wordt een bospad. Aan de
asfaltweg in het Maasdorpje Meers gaat u L. Aan
de 4-sprong bij huisnr. 4 en jeu de boules baan
gaat u L omhoog. Meteen daarna aan 3-sprong
bij wegkruis gaat u R (Dijkweg) over de smalle
asfaltweg. Na 50 m gaat u aan de 4-sprong L
(groen) het steile paadje omlaag en beneden gaat
u R over de veldweg. Bij breed ijzeren hek gaat u
aan de omgekeerde Y-splitsing RD de asfaltweg
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omhoog. Boven aan de 4-sprong bij wegkruis
type vliegermodel gaat u bij breed ijzeren hek L
(groen) via het klaphek de asfaltweg omlaag die
meteen daarna een graspad wordt met links de
Maas en rechts de dijk. Steek het tegelpad over
en loop RD over het brede (gras)pad. (Als u hier L
gaat, dan komt u meteen bij trap (kanostopplaats)
aan de Maas). Een eind verder buigt het brede pad
naar rechts.
6. Meteen daarna gaat u bij bordje “Maasvallei” L
via klaphek over het graspad met rechts
afrastering. Even verder bij grenspaal no. 112
buigt het pad naar rechts. 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).
Even verder passeert u rechts de “bomencirkel
van Meers”.
(Deze 15 versteende bomen, ca.1800 jaar oud, zijn
gevonden in Stevensweert).
Blijf RD lopen met links een helling. (U loopt hier
over de oude dijk uit medio 18e eeuw). Na circa 700
m gaat u bij Maaskei en paal verder RD.
(Rechts ziet u hier Hoeve de Weert, die tot in de 19e
eeuw bij de Belgische gemeente Maasmechelen
hoorde).
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. Via klaphek verlaat
u het natuurgebied en loop RD over de veldgrindweg. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
RD (groen) over de grindweg die vlak daarna in
Maasband/Maadendj, waar nog veel inwoners het
prachtige dialect met de rollende R spreken, een
klinkerweg wordt. Meteen daarna aan de 3-sprong
RD (groen). Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong
bij ronde zitbank R. Negeer meteen zijweg links
(Leutherbroekweg).
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen links bij 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 geplaatst dat een moordkruis
wordt genoemd).

Meteen rechts komt u bij het café, de sponsor van
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken. Er is ook heerlijk ambachtelijk ijs
verkrijgbaar. De uitbater verneemt graag wat u

blz 4 van 4
van de wandeling vindt. Aanrader is de
zelfgemaakte gehaktbal of het Limburgs
zuurvlees.

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.

