220 STEIN 9,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze vlakke gemakkelijke wandeling gaat door de velden en langs de Maas naar de dorpjes Maasband en
Meers. In Maasband kunt u pauzeren bij het terras Ut Bakkes. (Open vr t/m zo van 10.30 tot 17.uur) . In
Meers kunt u pauzeren bij café de Witte Börstel. Het gedeelte tussen Maasband en Meers kunt u ook
struinen door het mooie natuurgebied langs de Maas. Na afloop kunt u het Museum voor Grafcultuur en
kasteel Stein bezoeken, beslist de moeite waard.
Startpunt: Brouwerij De Fontein, Ondergenhousweg 15, Stein.
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220 STEIN 9,8 km
1. Met uw rug naar de brouwerij gaat u R. Na 50 m
gaat u scherp R de veldweg omlaag met rechts
het 4,3 km lange beekje de Ur dat bij Oud-Urmond
in de Maas stroomt. Aan de Y-splitsing gaat u R.
Aan de T-splitsing gaat u R het bruggetje over en
volg het smalle pad met links het beekje. Aan de
asfaltweg gaat u L. Meteen daar aan de ongelijke
4-sprong bij wegkruis in het oude gedeelte van
Stein loopt u RD (Brugstraat) onder het hoge
viaduct door.
(Hier ziet u rechts de monumentale woning nr. 42,
de voormalige hoeve “de Hof” (1808)).
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).
Negeer bij zitbank twee asfaltpaden rechts en
loop RD de grashelling omlaag.
2. Beneden gaat u RD over de brede asfaltweg
richting Maasband met links het Sjöttelokaal ’t
Veldsjúurke en de schietpalen met kogelvanger
van schutterij St Joseph (1916). Negeer na 100 m
zijweg rechts (Dalerveltweg) en loop dan meteen
schuin R over de grind- veldweg, die vlak daarna
naar rechts buigt. Negeer boven op de dijk
graspad scherp links. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong bij 3 essen gaat u L over de brede
veldweg, die u geruime tijd volgt. Na 600 m loopt
u voorbij grote ronde blauwe mestsilo en open
veestal de buurtschap Maasband (Maasbendj)
binnen. Aan de 3-sprong bij huisnr. 15 gaat u R
en u passeert het leuke huisje nr. 19. Vlak daarna
aan de 4-sprong, met rechts een voetpad, gaat u
RD over de klinkerweg. Aan de 3-sprong, vlak
voor de T-splitsing/kademuur, gaat u R
(Leutherhoekweg) over de klinkerweg.

Negeer veldweg rechts. Meteen daarna aan de Tsplitsing voor de Maas gaat u L langs de
kademuur. U passeert bij ijzeren trap het
infobord “de laatste veerman”. Aan de 3-sprong
bij zitbanken en waterpunt van WML loopt u RD
(Geelingskuilweg) over de klinkerweg verder
langs de Maas en kademuur. Negeer klinkerweg
links (Maasbandervaart). Aan de Y -splitsing gaat
u R de veldweg omlaag verder langs de
regenrivier de Maas, die over een lengte van 45
km de fysieke grens vormt tussen de beiden
Linburgen.
(Voor u heeft prachtig uitzicht over de meanderende
Maas (Rivierpark Maasvallei), het resultaat van het
project Grensmaas (Rivierbeveiliging, ontgrinding en
natuurontwikkeling).
3. Bij klaphek volgt u de veldweg, die naar links
buigt.
(U kunt hier via klaphek naar de uitkijktoren lopen
waar u prachtig uitzicht heeft over de Maas. (U kunt
hier ook RD lopen en langs de Maas struinen,
tenminste als water niet te hoog staat. Lees dan
beschrijving beneden)
Boven gaat u RD/R over de smalle asfaltweg. U
passeert het zand- en grindbedrijf L’ Ortye.
Voorbij huisnr. 26 neemt u de eerste weg R. Aan
de T-splitsing bij zitbank en de grote visvijver van
HSV de Zonnebaars gaat u R over de smalle
asfaltweg. Negeer zijwegen rechts en volg de
smalle asfaltweg geruime tijd RD. Na 800 m,
meteen voorbij links gelegen boerderij, gaat u L
de smalle asfaltweg omlaag. (Dus niet over het
betonnenpad/fietspad).
4. De asfaltweg buigt naar links. Na 150 m
passeert u links een hoge ijzeren afrastering.
(Mogelijk ziet u hier in het weiland dromedarissen
lopen). Aan het einde van deze afrastering gaat u
L over het smalle paadje.

(Meteen links passeert u 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).

(Mogelijk staan hier aan het smalle paadje in de
zomer brandnetels. Loop dan RD verder over de
asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u L over de
doodlopende weg, die een tegelpad wordt. Aan de
Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkranskapel gaat u
RD over de veldweg met rechts van u de kapel (U
loopt dus links langs huisnr. 69). Ga nu verder bij ****
in punt 5).

Na bijna 100 m tegenover huisnr. 13 gaat u L over
de veldweg en u passeert meteen rechts een oud
bakhuisje.

Aan de 3-sprong gaat u R over het volgende smal
paadje.

(Als u hier RD loopt, dan komt na 100 m links bij Ut
Bakkes Maasbendj (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).

5. Aan de veldweg gaat u L.
(U kunt hier even naar R lopen om de Onze Lieve
Vrouwe van de Rozenkrans kapel te bekijken. Hier
staat ook een zitbank, een mooie pauzeplek.

De Rozenkranskapel is gebouwd in 1989 op initiatief
van mevrouw Martens-Gelissen. De hele buurt heeft
mee geholpen de kapel te realiseren. De kapel, doet
ook dienst als rustaltaar bij de processie).
**** Aan het einde van de veldweg gaat u R het
weiland in. Blijf aan de rechterkant van het
weiland en de waterplas lopen. (Dit voormalig
grindgat doet nu dienst als visvijver van HSV de
Zonnebaars). Na 200 m gaat u R door het klaphek.
Aan de asfaltweg voor het voormalig voetbalveld
van de voormalige V.V. Havantia (1927-2018) gaat
u L. Aan de 3-sprong bij grote zwerfkei
(Maasmonument) gaat u R.
(Dit monument is naar aanleiding van de
overstromingen van 1994 en 1995 geplaatst en heeft
als titel ‘Lichtvanger’. Op vaste tijden vangen de
trechters het zonlicht en projecteren dat in de grote
stenen trechter).
Aan de ongelijke 4-sprong loopt u RD
(Veldschuurweg). Na 50 m gaat u bij muurkruis en
het plaatsnaambord "Veldschuur" R over het pad
dat over de dijk loopt. Negeer zijpaden.
6. Aan de kruising gaat u L over de klinkerweg.
Negeer zijweg rechts. Meteen daarna bij groot
muurkruis (1877) gaat u L (Driebunderweg). Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u R over de
veldweg. Op het einde van de veldweg loopt u RD
over het fietspad. Steek de brede doorgaande
weg over loop RD over het grasveld omhoog. Bij
zitbank gaat u RD verder omhoog over het
asfaltpad. Steek boven de doorgaande weg over
en steek L via het twee richtingen fietspad weer
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 links. 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.
(U kunt hier ook de smalle rustige asfaltweg langs de
kanaaldijk en even verder langs de Kanaalsloot
blijven volgen. Negeer bij zitbanen infobord zijpad
links. Bij trappenpad buigt het de weg links omhoog.
Ga nu verder bij **** in dit punt).
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
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(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. **** Negeer zijpaden en
volg de weg terug naar de brouwerij, de sponsor
van deze wandeling, waar u in de sfeervolle
ingerichte zaak of op het terras nog iets kunt eten
en drinken o.a. de in de brouwerij gebrouwde
bieren Witte Jan, Limburgs Dubbel en
Maaskanter. Maar ook biersoorten in fles zoals
Beluga Beer.
Beschrijving struinpad langs Maas
Ga dan hier bij grote Maaskei RD via klaphek over
het pad met links afrastering/weiland. 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).
Een eindje loopt u rechts langs het uitkijkpunt
met een infopaneel over watervogels en prachtig
uitzicht op de dynamische grindbanken in de
meanderende Grensmaas. Na 400 m passeert u
links bij gasleidingpaal 52 het zand- en
grindbedrijf L’ Ortye. Links passeert u ook
veedrinkbakken en blauwe “pijpen”. Loop RD
omhoog richting windturbines, die op Belgische
grondgebied (Maasmechelen) staan. Boven loopt
u verder RD met links nog een waterplas en
grindgebied dat nog verder afgegraven moet
worden (2019). Na 1 km gaat u bij leidingpaal 51
verder RD met rechts de helling.
(Links ziet u de boerderij “Hoeve de Weert”, waarvan
de eigenaars weigerden voor de ontgrinding te
vertrekken Deze hoeve hoorde tot in de 19e eeuw bij
de Belgische gemeente Maasmechelen).
Bij kleine grasheuvel loopt u verder RD. Na 100 m
gaat u L richting de verroeste hangar (2019) en
met rechts van u de kale versteende bomen.
(Deze 15 versteende bomen, ca.1800 jaar oud, zijn
gevonden in Stevensweert. Zie infobord bij klaphek).
Voorbij deze bomen genaamd de “bomencirkel
van Meers” gaat u bij infobord Groenspot nr. 1
door het klaphek en ga dan L over de
betonweg/fietspad. Aan de 3-sprong voor
boerderij gaat u R de smalle asfaltweg omlaag.
Ga nu verder bij punt 4).

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 behorende 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
(Om naar het Museum voor Grafcultuur te lopen gaat u vanuit de brouwerij L. Aan de 3-sprong RD. Aan de 4sprong L omhoog. Boven aan de ongelijke 4-sprong R (Keerend) en ga vervolgens L (Hoppenkampstraat no.14A).
Ingang van het museum is aan de Schepersgat. Openingstijden: Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot
16.00 uur. Zondag wisselend zie agenda website www.stichtingerfgoedstein.nl
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.

