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Deze vrij vlakke wandeling gaat over leuke paden naar Elsloo en maakt een mooie lus door het bos.  
Tijdens de wandeling moet u wel een paar trappen op. In Elsloo kunt u pauzeren bij café De Dikke Stein. 
Ook kunt u in Elsloo het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo bezoeken.  Na afloop kunt u op het terras 
van de Fontein nog nagenieten.  Ook kunt u het Museum voor Grafcultuur en kasteel Stein bezoeken, 
beslist de moeite waard.  
 

Startpunt: Brouwerij De Fontein, Ondergenhousweg 15,  Stein. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,88 km  2.05 uur  42 m  107 m 
 

 
 

245. STEIN 8,9 km 
 

1. Met uw rug naar de brouwerij gaat u L omhoog. 
Boven aan de ongelijke 4-sprong bij gedenkzuil 
“Missiehuis 1921 – 1996” gaat u R (Nederhof) 
omlaag. Op de parkeerplaats gaat u meteen  L via 
nauwe doorgang over het pad met rechts van u 
de vijver/gracht en links van u een greppel. 
 

(Hier op het pad ziet u rechts 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).  
 

Aan de 3-sprong bij (kasteel)kruis gaat u R met 
rechts  de vijver/gracht.  
 

(Een eindje verder heeft u rechts mooi zicht op de 
oude toren (donjon) van de kasteelruïne. De kern van 
de waterburcht werd gevormd door deze ronde circa 
21 m hoge donjon die een doorsnee van ca. 10 m en 
een muurdikte van 3¼ m heeft).  
 

Aan de 3-sprong,einde weiland, gaat u L met links 
het weiland. Aan de 3-sprong gaat u R over het 
bospad. Aan de 3-sprong bij ingang van 
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 kerkhof. Via dit infobord 
komt u ook meer te weten over het oorlogsgraf 
(nr.146) data op dit kerkhof is gelegen). 
 

2. Aan de T-splitsing, met links een nauwe 
doorgang/smalle asfaltweg, gaat u R. Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u L omlaag. Beneden gaat 
u bij zitbank L  over het betonnen (fiets)pad met 
rechts het Julianakanaal. Via de Scharbergbrug 
loopt u onder het 1310 m lange  autowegviaduct 
door van de autoweg  Aken-Antwerpen (E314/A-
76). Na het viaduct gaat u meteen L het pad 
omhoog, dat vlak daarna rechts omhoog buigt. 
Via klaphek loopt u de trappen omhoog en 

meteen daarna gaat u L de asfaltweg/fietspad 
omhoog.  Na 10 m, vlak voor het betonnen 
fietspad, gaat u  R over het onverharde pad en 
volg voorbij klaphek het pad RD.  Aan de Y-
splitsing gaat u L over het  pad door de mooie 
eikenbomenlaan  met even verder links van u het 
betonnen fietspad en rechts beneden het kanaal. 
(U loopt dus  niet verder over het fietspad). Een eind 
verder gaat u L door het klaphek en ga dan 
meteen R over het betonnen fietspad.  
 

(Vlak daarna passeert u links het stenen 
ongevalskruis van Freddy. Circa 300 m verder heeft 
u in Elsloo bij zitbanken mooi uitzicht over het kanaal 
en op de kerk van Elsloo. Dit gedeelte van het kanaal 
staat bij schippers bekend als “de bocht van Elsloo”).    
 

3. Waar het betonnen fietspad een dalend 
fietspad wordt, loopt u RD (blauw) over het pad 
verder door de eikenlaan, parallel aan de links 
gelegen asfaltweg. Steek aan het einde van dit 
pad bij ANWB wijzer de asfaltweg over en loop 
RD over het trottoir. Aan de 3-sprong bij grote 
kei, die in 1934 tijdens het graven van het kanaal 
gevonden is  gaat u R over de kasseienweg.  
 

(Hier ligt links café De Dikke Stein, een mooi 
pauzeplek).  
 

Negeer meteen smalle kasseienweg links en volg 
de kasseienweg omlaag. Waar deze weg bijna 
beneden bij zitbank naar links buigt, gaat u RD 
over het pad en loop het brede trappenpad 
omlaag.  
 

(Hier heeft u bij zitbank en gedichtpaal rechts mooi 
uitzicht over het Maasdal. Aan de overkant van de 
Maas ziet u het Belgische dorp Kotem).  
 

Beneden gaat u R (rood/wit/Maasberg) de 
kasseienweg omlaag. 
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4. De weg buigt bij het grote kunstwerk 
“wielermonument” naar links en wordt een 
asfaltweg.  
 

(Links passeert u een infobord waar de bijna 2 km 
lange Hemelbeek via een duiker onder het 
Julianakanaal doorstroomt en in de Maas uitmondt). 
 

Tegenover het lange brede trappenpad gaat u L  
richting Kasteel Elsloo en via brug steekt u de 
Hemelbeek over. 
 

(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).  
 

Meteen na de brug gaat u bij infobord R (wit/geel) 
en loop via ijzeren doorgang over het asfaltpad 
langs de vijver door het kasteelpark dat medio 
19e eeuw is aangelegd. Negeer zijpad schuin links 
omhoog en blijf RD (blauw/wit/geel) langs de 
vijver lopen waar doorheen de Hemelbeek 
stroomt. Na bruggetje wordt het pad onverhard. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(geel/blauw). Negeer lang trappenpad links 
omhoog en loop RD (blauw). Even verder gaat u 
door het klaphek en dan loopt via het lange 
verzinkte stalen vlonderpad/brug door een mooi 
natuurgebied. (U steekt hier  de Hemelbeek over).  
 

5. Aan de T-splitsing bij draaihekje en infobord 
“Bunderbos” gaat u L (groen/blauw) over het pad 
dat parallel loopt aan de rechts gelegen asfaltweg 
en kanaaldijk. Een eind verder buigt het pad naar 
links. Vóór het bruggetje gaat u R (blauw/groen) 
over het pad met links de Hemelbeek. Negeer 
twee zijpaden rechts en blijf langs de beek lopen. 
Vlak voor het smalle spoorwegviaduct/duiker, dat 
onder de in 1865 aangelegde spoorlijn Sittard – 
Maastricht doorloopt en bij “gedichtpaaltje” gaat 
u R (blauw/groen) de 61 treden tellende ijzeren 
trap omhoog. Ga boven L (blauw/wit/groen). Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u L (wit/groen), 
parallel aan de spoorlijn. Volg geruime tijd het 
bospad en ga een eind verder het lange 
trappenpad omhoog. 
 

6. Aan de 3-sprong bij gedichtpaaltje loopt u RD 
(wit/groen). Aan de 3-sprong gaat u L (wit/groen) 
het trappenpad omhoog. U loopt hoog boven 
door de boshelling. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L een trapje omlaag. Bij infobordje gaat u 
meteen R (geel/wit/groen). Beneden aan de 3-
sprong gaat u R (geel/groen) omhoog. Negeer 
zijpad rechts en loop RD (rood) over het stenen 
bruggetje. Boven gaat u RD (geel/groen) langs 
het grasveld, enkele zitbanken en zwerfstenen. 
Aan de 4-sprong gaat u R over het brede pad 
langs het grasveld. Negeer zijpaden rechts,   
 
7. Aan de 3-sprong bij brug gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R omlaag en loop vervolgens het 
trappenpad omlaag. Beneden gaat u L en loop 
dan het trappenpad omhoog. Boven aan de 
kasseienweg gaat u L (wit). Vlak daarna aan de T-

splitsing bij kapel Aan de Kaak (1e helft 19e eeuw) 
gaat u L (Dorpstraat) door het beschermd 
dorpsgezicht van het oude gedeelte van Elsloo.   
 

(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). 
 

Aan de Y-splitsing gaat u R (Op de Berg). Ga nu  
meteen R (rood) het brede trappenpad omhoog.  
 

(Als u hier 30 m RD loopt over de kasseienweg, dan 
komt u bij het Streekmuseum Schippersbeurs (nr.6), 
beslist een bezoekje waard!).  
 

Voor de ingang van de H. Augustinuskerk (1849) 
en bij pastorij gaat u R met links de kerk.  
 

(Via de linker deur van de kerk komt u in de 
Mariakapel, vanwaar u het interieur van de kerk kan 
bezichtigen. Bij de bouw van de kerk lag de kerk 
midden in het dorp. Door de aanleg van het 
Julianakanaal staat ze nu aan de rand van het dorp. 
Rechts op het oude kerkhof ziet u de in 1849 
gebouwde Neo-Romaanse mergelstenen grafkapel 
van de familie De Geloes. Deze was van 1818-1885 
eigenaar van kasteel Elsloo).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R over de kasseienweg.  
 

8. Vlak daarna bij grote kei en bij café De Dikke 
Stein gaat u L. Vlak daarna gaat u L de  asfaltweg 
omlaag richting Meers. Vlak voor de brug gaat u L 
(blauw) het stenen trappenpad omlaag. Beneden, 
met rechts bij brugpijler een gedenkplek aan 
Jantje Munz, gaat u R en volg geruime tijd het 
pad met links het Julianakanaal.  
 

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

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong RD over het 
betonnen (fiets)pad en 100 m verder loopt u weer 
onder de Scharbergbrug  door. Let op! Na 100 m 
meteen voorbij zitbank en bij de bosingang gaat u 
schuin R het smalle bospad omlaag. (U loopt dus 
niet scherp rechts de asfaltweg en RD het bospad 
omhoog). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 
L/RD.  U loopt nu beneden langs de kanaaldijk en 
langs de Kanaalsloot.  Bij het brede trappenpad 
en zitbank steekt u R het bruggetje over. Meteen 
daarna gaat u R de asfaltweg omhoog. 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.   



Brouwerij de Fontein is gehuisvest in een voormalige  watermolen uit 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 meter.. Rond 1900 werd de molen buiten gebruik genomen.  
 

Om naar het Archeologiemuseum lopen gaat u vanuit de brouwerij naar L. Aan de 4-sprong RD. Aan de  kruising 
gaat u L.  Neem dan de eerste weg R (Keerend). Ga dan L (Hoppenkampstraat). Bij  huisnr. 14a komt u bij het 
museum). Ingang van het museum is aan de Schepersgat.  Openingstijden: Ma. Wo. 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.   


