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Een gemakkelijke waterrijke en verrassende wandeling van de havenplaats Maasbracht naar het 
vestingstadje Stevensweert.  Na een stuk door het dorp wandelt u een flink stuk over asfaltpad langs het 
Julianakanaal en via leuke paadjes  komt u in het beschermd dorpsgezicht van Stevensweert waar u de 
door de Spanjaarden gebouwde vestingwal (reconstructie) passeert. Via mooie paden en een stuk langs 
het Julianakanaal, loopt u terug naar de sluis en haven in Maasbracht. Bij de lunchroom met terras is ook 
een leuk winkeltje met allerlei spulletjes.  Het stuk langs het Julianakanaal loopt u heen en weer maar 
andersom heeft u een heel ander uitzicht.  
 

 
 
Startadres: Lunchroom Uniek, Markt 1, Maasbracht. Tel: 0475-436291. Geopend: maandag 12.00 tot 17.00 
uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten.  Parkeer op het Marktplein. Donderdag is 
markt, parkeer dan in een zijstraat. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,00 km   2.45 uur   13 m  14 m 
                                          

 
 

1471. MAASBRACHT – Stevensweert 12 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
loopt u RD met links het Marktplein, waarop het 
voormalige gemeentehuis met klokkentorentje 
van de voormalig gemeente Maasbracht staat.  
 

(Het is nu met de nieuwbouw het gemeentehuis van 
de gemeente Maasgouw, die uit maar liefst 10 
kernen bestaat).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (Molenstraat) verder 
door het centrum. Na bijna 100 m gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong R (Sintelstraat).  Tegenover 
huisnr. 24 gaat u L het asfaltpad omlaag en ga 
dan meteen R met links de mooie visvijver met 
visstekken.  Aan het einde bij zitanken gaat u L 
(Julianalaan) langs huisnr. 48 b. Negeer zijwegen. 
Na 250 m gaat u aan de kruising R langs nr. 8.    
 

(Hier zier u links de Leonarduskorenmolen (1867 
herbouwd in 1997).  
 

Negeer zijwegen. Na 300 m gaat u aan de kruising 
voorbij huisnr. 69  en tegenover frituur en 
speelveldje  L (Maasstraat). Negeer zijwegen.   
200 m verder gaat u meteen voorbij huisnr. 56 b R 
over het tegelpad met links de speeltuin.  Aan de 
asfaltweg gaat u L (Veldovenstraat). Meteen 
daarna, aan de T-splitsing, gaat u R 
(Tichelkoelstraat).     
 

2. Aan de volgende T-splitsing steekt u de 
doorgaande weg (Tipstraat) over en loopt u RD 
langs het doel, over het grasveld. Aan het einde 
gaat u L het trottoir omhoog met rechts beneden 
woonboten. Boven steekt u bij wandelknooppunt 
(wkp) 81 via zebrapad de doorgaande weg over 
en gaat u R. U komt nu langs het '"glazen" 
gebouw van de bedieningscentrale Maasbracht 
van Rijkswaterstaat.  

 

(Hier worden de sluizen, stuwen en beweegbare 
bruggen (totaal 9 objecten) op de 70 km lange 
vaarweg tussen Maastricht en Belfeld op afstand 
bediend).   
 

Voorbij de bedieningscentrale gaat u L de trap 
omhoog en dan steekt u boven de 3 sluizen van 
het sluiscomplex Maasbracht over.  
 

(De sluis Maasbracht is het eindpunt van het 36 km 
lange Julianakanaal, dat bij de keersluis in 
Limmel/Maastricht begint. De sluizen hebben met 
11,85 m het grootste verval van Nederland. Hier 
heeft u rechts ook mooi zicht op de haven). 
 

Via volgende trap verlaat u het sluiscomplex en 
gaat u bij slagboom de smalle asfaltweg omhoog,  
die boven een asfaltpad wordt, dat u geruime tijd 
RD volgt langs het Juliankanaal met rondom 
weids uitzicht.    
 

(Na 500 m ziet u rechts Van der Laan Yachting/ 
botenstalplaats en plezierjachthaven, die gelegen is 
aan de Oude Maas. 
 

Na 1 km ziet u voor u de kerktoren van de  
St. Landricuskerk in Echt).  
 

Na 1,5 km gaat u bij markeringspaal R 
(pijl/Maasvalleiroute) de grashelling/dijk omlaag.  
(U kunt ook schuin rechts omlaag lopen zodat het 
niet zo steil is). Beneden gaat u RD over de 
asfaltweg met links een laagstamboomgaard.  
 

(U passeert de boerderij/varkenshouderij  met  
huisnr. 1 waar voor het huis vier leilindebomen 
staan).  
 

Steek de doorgaande weg over en ga L over het 
fietspad.      

https://www.koraal.nl/gehandicaptenzorg/wat-maakt-ons-bijzonder/zinvolle-en-leuke-dagbesteding/uniek
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3. Na 50 m gaat u bij grote trafokast en zitbank 
schuin R (pijl) en loop bij infobordje via klaphek 
het natuurgebied in en volg RD het pad.   
 

(Na heel veel regenval kan het pad dat u gaat volgen 
modderig zijn. U kunt hier ook verder over het 
fietspad lopen. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wegkruis R en via brug steekt u de Oude Maas over. 
Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Beneden voorbij breed houten hek/klaphek gaat u 
L over het bospaadje.  
(Mogelijk komt u hier Galloway runderen tegen). Na 
50 m gaat u aan de Y-splitsing R. 100 m verder 
buigt het paadje naar rechts en na 50 m buigt het 
smalle pad links onder het viaduct door. Meteen 
na het viaduct gaat u L het paadje omhoog.  Aan 
de T-splitsing, bij wkp 34, gaat u L (33) via 
klaphek de trap omhoog en boven gaat u L (pijl) 
en via brug steekt u de Oude Maas over.   
 

**** (De 6,7 km lange Oude Maas is een voormalige 
rivierarm  van de Maas, die na 1850 van de Maas 
werd afgesneden. De Geleenbeek, die bij 
Benzenrade (Heerlen) ontspringt stroomt hier in de 
Oude Maas. Bij hoog water stroomt de Oude Maas  
via de noordzijde vol met Maaswater). 
 

Vlak na de brug gaat u bij wkp 33 R (32/W) de trap 
omlaag en volg het grindpad. Aan de T-splitsing 
bij wkp 32 gaat u L (31) met rechts de (vis)vijver.  
Negeer klaphek links.  Voorbij zitbank gaat u aan 
de 3-sprong L (pijl)  en u passeert een bijenhotel. 
Aan de 3-sprong bij speelveldje en ooievaarsnest 
op paal en onderkomen met zwaluwnesten gaat u 
RD. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L (pijl) 
het asfaltpad omhoog.  
 

4. Steek boven de asfaltweg over en loop RD (pijl) 
langs de ingang van de witte St. Rochuskapel,  
die na een overstroming in 1850 en na een brand 
in 1920  herbouwd is.  
 

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

Voor huisnr. 14 gaat  u L over de asfaltweg. Aan 
de 3-sprong gaat u RD (De Heggestraat) over de 
doodlopende weg.  Vlak daarna gaat u bij stalen 
afsluitboom R en meteen daarna aan de 3-sprong 
bij wkp 31 gaat u L (30) over het asfaltpad, later 
graspad, met rechts vakantiebungalows van 
Porta Isola en even verder links het sportcomplex 
De Werken. Steek de doorgaande weg over en 
loop RD (28) over het klinkerpad met rechts een  
parkeerplaats aan de Sportlaan. Bij infoborden 
loopt u RD (30) verder over het klinkerpad. Aan 
de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg/essenlaan. Na 150 m gaat u bij 
wegwijzer R (Ooster voetpad) over het grindpad. 
Steek het brede klinkerpad over en loop RD 
(Raamstraat) de kasseienweg omlaag en u loopt 

het beschermd dorpsgezicht van het 
vestingstadje Stevensweert  binnen.   
 

(Stevensweert is een oud vestingstadje op een eiland 
gelegen tussen twee Maasarmen. Het dorp 
Stevensweert werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 
1633 door de Spanjaarden tot vestingstad 
omgebouwd. Er werd een aarden vestingwal met 
zeven bastions en vijf ravelijnen aangelegd. Het 
stratenplan herinnert aan de tijden van de 
versterking, als spaken in een wiel lopen de straten 
naar het middelpunt/Markt). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Meteen daarna gaat u 
aan de  T-splitsing L. 
 
5.   Meteen daarna aan de kruising aan de Markt 
en voor eetcafé ’t Oad Kloaster, sponsor van de 
wandelgids en mooie pauzeplek, gaat u R.  
 

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

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD en u 
loopt over het Jan van Steffeswertplein.   
 

(Hier aan het plein ziet u meteen links het pand 
(huisnr. 15 -16) dat het  voormalig gouvernement was 
(zie infobordje)  
 

Rechts naast dit pand ziet u restanten van het 
voormalig kasteel). 
 

Aan de T-splitsing bij zitbank en links het witte 
Hervormd kerkje (1819/zie infobordje) met de 
mooie preekstoel gaat u R. Meteen daarna gaat u 
L over het plein. 
 

(Hier staat  rechts naast de kerk de pastorie (huisnr. 
4) met schilddak (1787/zie infobordje) en het grote  
H. Hartbeeld (1931)).  
 

U passeert rechts de ingang van het Sint-
Stephanuskerkje (1781/zie infobordje) met de 
mooie glas-in-lood ramen en links het voormalig 
gemeentehuis    
 

(Het voormalig gemeentehuis (huisnr.1) uit 1858 met 
aan de achterzijde de voormalige school (1888/zie 
infobordje) huisvest nu het 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 R (Maasdijk) over de smalle 
asfaltweg waar zitbanken (genietplekjes) staan en 
waar u prachtig uitzicht heeft over de Grensmaas.   
 

(In het vaarseizoen kunt u hier genieten van de vele 
plezierjachten die voorbij varen. Aan de overkant van 
de Maas ziet u op Belgisch grondgebied de grote 
recreatieplas/voormalig grindgat liggen. Hier ziet u  
beneden ook  aan de andere kant van de Maas de 
op Belgisch grond gebied gelegen Houbenhof (18e 
eeuw). 
 

In de verte ziet u voor u de abdijkerk (circa 1100) in 
Thorn en de 132 m hoge tv toren in Ittervoort. Rechts 
van de tv-toren ziet u de Medarduskerk in Wessem).   



  blz 4 van 5 

 

 

 
Na 50 m gaat u bij wegwijzer en bord 
“Vestingwerken Stevensweert” R het grindpad 
omlaag. U passeert beneden 4 zitbanken en volg 
dan het graspad met links de gracht en rechts de 
aardewal/bastion. Aan de 4-sprong bij tunnel en 
zitbank steekt u L via vlonderbrug de gracht over.  
 

(In 1633 werd door de Spaanse bezetter om het dorp 
 een aarden vestingwal met zeven bastions en vijf 
ravelijnen aangelegd. De huidige vestingwal is een  
reconstructie van een deel van de vestingwerken aan 
de hand van historisch kaartmateriaal aan de 
noordzijde van het dorp). 
 

Meteen na vlonderbrug en voor het ravelijn 
(verdedigingswerk buiten het bastion)  gaat u R over 
het pad met rechts de gracht en links het ravelijn  
 

(Als u na de vlonderbrug RD de grasheuvel omhoog 
loopt, dan heeft u prachtig uitzicht op de vesting en 
de kerk).   
 

Voorbij de volgende vlonderbrug gaat u RD over 
het holle pad gelegen tussen de grasheuvel en 
loop dan het pad omhoog. Boven aan de kruising 
bij wkp 30 en infobord gaat u L (72) over het 
trottoir met links de asfaltweg. (Links ziet u de 
plezierjachthaven Stevensweert Marina).    
 

6. Aan de rotonde gaat u RD en negeer meteen 
inrit rechts naar vakantiepark.  Voorbij het mooie 
terras van het restaurant In ‘t Broocx, sponsor 
van de wandelgids,  gaat u bij slagboom R over 
het asfaltpad met links afrastering/jachthaven.  
Aan de 3-sprong gaat u bij ijzeren hek L het 
asfaltpad omlaag, dat meteen naar rechts buigt 
met rechts vakantiehuisjes.   
 

(Attentie! U loopt hier over het terrein van 
bungalowpark Porta Isola. Wandelen mag maar blijf 
op het asfaltpad).    
 

Na 300 m voorbij bord “recreatieplas Porta Isola” 
en aan het einde van het zandstrand gaat u bij 
zitbank en afvalbak R de trap omhoog en boven 
volgt u RD het klinkerpad. Steek de asfaltweg 
over en loop RD het trapje omlaag en meteen 
daarna voorbij hek gaat u L over de smalle 
asfaltweg met links afrastering vakantiepark.  Aan 
de T-splitsing gaat u R en meteen daarna gaat u L 
over de klinkerweg, die meteen naar rechts buigt.  
 

(Hier op het grasveld staat een oorlogsmonument 
met de namen van de oorlogsslachtoffers).  
 

Aan de T-splitsing voor huisnr. 32 gaat u L over 
de doodlopende klinker- asfaltweg  Na 150 m gaat 
u bij trafokast R (pijl) het verharde grindpad 
omlaag.  Aan de T-splitsing voor de visvijver van 
H.S.V de Snoek gaat u L (pijl) omhoog.    
 

7. 200 m verder bij kasseienbedding gaat u L over 
het graspad richting trap. Ga de trap omhoog en 
boven bij wkp 33  gaat u L (34) en via brug steekt 
u weer de Oude Maas over.   Voorbij de brug gaat 
u R (pijl/W) de trap omlaag.  
 

 
(U kunt hier ook RD lopen. Aan de 3-sprong bij 
wegkruis gaat u L over het fietspad. Na bijna 400 
gaat u R (Kanaalstraat). Ga dan verder bij **** in dit 
punt). 
 

Beneden, voorbij klaphek, gaat u bij wkp 34 R 
(81/W) over het paadje dat even verder rechts 
onder het viaduct doorgaat. Na het viaduct buigt 
het paadje naar rechts en 50 m verder naar links 
met rechts boven de doorgaande weg. Na 250 m 
gaat u bij houten hek/klaphek R het pad omhoog.  
Voorbij klaphek, grote trafokast en zitbank  gaat u 
L over het fietspad. Na 50 m gaat u R 
(Kanaalstraat) en u passeert links de woning waar 
4 lindeleibomen voor staan.  Aan de T-splitsing 
loopt u RD de grashelling omhoog (u kunt ook 
schuin L de grashelling omhoog lopen) en ga boven 
L (pijl) over het asfaltpad met rechts het 
Julianakanaal en met voor u de twee 120 m hoge 
koeltorens van de Clausgascentrale.    
 

(Met het graven van het kanaal  werd in 1925 gestart  
en in 1934 was het gereed. Het kanaal was in die tijd  
erg belangrijk bij het transport van kolen van de Zuid-
Limburgse mijnen.  Miljoenen tonnen steenkool werd 
jaarlijks over het kanaal vervoerd richting Randstad).  
 

Na 1,6 km gaat u vlak voor de doorgaande weg R 
de trap omhoog en u steekt weer de 3 sluizen 
over. Via de volgende trap verlaat u het 
sluizencomplex en ga R langs  doorgaande weg. 
Meteen voorbij de bedieningscentrale steekt u via 
zebrapad de doorgaande weg over en loop bij 
wkp 80 en kunstwerk “Ankercompositie” RD (80)  
het tegelpad omlaag met links beneden 
woonboten.  Aan de 3-sprong bij wkp 80 gaat u 
RD (90). Voorbij het restaurant Kolentip (geen 
sponsor van de wandelgids) volgt u RD het mooie 
pad met links de haven.   
 

(Op 30 sept 1944, vlak voor het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, werden in de morgenuren de 
240 binnenvaartschepen die in de haven lagen door 
Duitse sprengcommando’s systematisch met 
dynamiet tot  zinken gebracht. Ruim duizend mensen 
werden door de Duitse bezettingsmacht gedwongen 
hun schip en dus hun bedrijf en (t)huis te verlaten.   
Over een lengte van twee km was de verwoesting 
compleet). 
 

Na 100 m passeert u het kunstwerk Schutkolk.  
 

(Hier ziet u rechts het sterrenrestaurant Da Vinci van 
de topkok Margo Reuten).   
 

Vervolgens passeert u het kunstwerk Slagboog   
 

(Hier ziet u schuin rechts een rijksmonumentale villa  
(eind 19e eeuw)).  
 

8. Let op! Bij het kunstwerk Braniekraag gaat u R.  
Steek de doorgaande weg over en loop RD  
(Wilhelminalaan) omhoog.  
(Hier ligt links aan de doorgaande weg het Maas 
Binnenvaartmuseum). 
Negeer zijwegen. Na 400 m steekt u via zebrapad 
de doorgaande weg over en gaat u L.  Na 50 m 
komt u bij Lunchroom Uniek, de sponsor van 
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deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. U wordt bediend door vriendelijke 

kanjers met een verstandelijk beperking. 

 

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.   


