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Als u van de waterkant houdt is dit een prima wandeling. Vanuit Meers wandelt u geruime tijd langs het 
Julianakanaal naar Elsloo. Daar maakt u een rondje door het kasteelpark. Via het beschermde dorpsgezicht 
van Oud Elsloo komt u weer bij het kanaal, waar u mooi uitzicht heeft. Via o.a. de kasteelruïne Stein loopt u 
langs het beekje de Ur weer naar het Julianakanaal. Ondanks dat de route helemaal vlak is zitten er een 
paar kleine brug- en boshellingen in.  In Elsloo kunt u pauzeren bij café De Dikke Stein.  In Stein passeert u 
brouwerij de Fontein ook een leuke pauzeplek.  
 

 
 

Startpunt: Café De Witte Börstel, Koevaart 15,  Meers (Stein). Tel:06-25257309. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,58 km  2.20 uur  35 m  75 m 
 

 
 

384. MEERS  10,6 km 
 

1. Met uw rug naar het terras gaat u R en ga dan 
meteen schuin R (Dijkweg) de smalle 
asfaltweg/pad omhoog.   Negeer zijpaden en volg 
750 m RD het asfaltpad over de Maasdijk. Aan de 
T-splitsing bij wegkruis gaat u L omlaag. Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u R (Zwarte 
Laakstraat) over de doodlopende weg. Aan het 
eind bij huisnr. 15 gaat u R over het pad. Negeer 
in bos zijpaadjes rechts. Het pad buigt naar links 
en wordt een stijgend pad gelegen tussen 
afrastering. Boven op de kanaaldijk gaat u R over 
de betonweg/fietspad met links het Julianakanaal.  
Negeer betonweg/fietspad omlaag.  
 

(Hier ziet u de meanderend Maas en het rechte 
kanaal naast elkaar lopen).  
 

Voor de Scharbergbrug gaat u R door het klaphek 
en loop RD door het weiland omlaag.  
 

(Dit is het 1310 m lange autowegviaduct van de 
autoweg Aken-Antwerpen (E-314/A-76. Lukt dit niet, 
loop dan RD. Aan de asfaltweg gaat u R omlaag. 
Vlak daarna  gaat u L over het brede pad. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Beneden gaat u L over de asfaltweg. Meteen na 
het viaduct gaat u R over het brede pad. **** Voor 
afgesloten stalen brug (meetpunt) gaat u L vi 
trapje het smalle bospad omhoog, dat vlak 
daarna naar rechts buigt. Blijf nu geruime tijd het 
bospad door het smalle bos, gelegen tussen 
Julianakanaal en Maas, RD volgen parallel aan de 
rechts beneden gelegen Maas.  Na 250 m loopt u   
RD het lange trappenpad omhoog.  
 

(Vindt u dit te steil, ga dan L en loop na circa 30 m R 
de minder steile korte helling omhoog en loop dan 
even verder weer RD over het smalle pad parallel 
aan de rechts beneden gelegen Maas, die hier de 
grens vormt tussen Nederland en België).  
 

 
 

 
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong gaat u L omlaag 
met rechts van u het oefenterrein (groot grasveld) 
van een hondenverening. Negeer zijpaden Aan de 
het betonnen- fietspad gaat u R  omhoog.  
 

2. Na circa 250 m steekt u boven bij wegwijzer L 
de kanaalbrug “brug Elsloo” over.  
 

(Aan de linkerkant van de  brug ziet u aan de brug 
een 110 m lange zwarte kunststof buis hangen. De 
buis (dassenpassage) is bedoeld om het leefgebied 
van de das te vergroten)  
 

Meteen na de brug gaat u R (blauw) het 
trappenpad omlaag. Beneden met links aan de 
brugpijler een gedenkplek aan Jantje Munz, gaat 
u L (blauw) over het pad langs het kanaal.  
Negeer na 400 m voorbij het 
hogedrukpijpleidingstation zijweg schuin links 
omlaag en loop verder RD over het asfaltpad 
langs het kanaal.   
 

(Links beneden aan de kasseienweg staat het grote 
kunstwerk  “wielermonument.  
 

Een eindje verder ziet u rechts de Sint-
Philomenakerk (1891) in het Belgische plaatsje 
Kotem.  
 

Links ziet u kasteel Elsloo dat in de 17e eeuw is 
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 150 m gaat u L (blauw) het brede trappenpad 
met leuning omlaag. Steek beneden de asfaltweg 
over en loop RD over de kasseienweg en via  
brug steekt u de Hemelbeek over. Meteen na de 
brug gaat u R en loopt u bij infobord via ijzeren 
doorgang kasteelpark Elsloo binnen dat medio 
19e eeuw is aangelegd en volg het asfaltpad  
langs de vijver.  
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3. Negeer pad links omhoog en blijf RD 
(blauw/wit/geel) langs de lange vijver lopen, 
waardoor de Hemelbeek stroom. Meteen voorbij 
bruggetje gaat u 3-sprong L (wit) langs de zitbank 
omhoog. Boven aan de 3-volgende sprong gaat u 
L (geel/groen) en loop even verder RD het stenen 
bruggetje over. Let op! Meteen na de brug gaat u 
R (rood) omlaag. Meteen daarna gaat u L (rood) 
het smalle holle pad omhoog. Boven voorbij twee 
brede hekken gaat u L over het pad met links de 
meidoornhaag/weiland en rechts de bosrand. 
Neem nu het eerste pad R. Vlak daarna gaat u aan 
de T-splitsing L (wit). Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u R (wit) het holle pad omlaag en 
even verder loopt u onder een stenen brug door. 
Negeer trappenpad links omhoog en loop even 
verder RD het trappenpad omhoog. Boven aan de 
kasseienweg gaat u L.  Vlak daarna aan de T-
splitsing bij kapel “Aan de Kaak” (1e helft 19e 
eeuw) en oude waterpomp gaat u L 
(Dorpstraatrood/wit) over de kasseienweg door 
het beschermd dorpsgezicht van Oud-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). 
 

4. Aan de Y-splitsing gaat u R. Na 20 m gaat u R 
(rood) het trappenpad omhoog. Boven voor de H. 
Augustinuskerk (1848-1849) gaat u R (rood).  
 

(De kerk ligt op het hoogste punt van de oude 
dorpskern van Elsloo. 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 
Via de linker deur van de kerk komt u in de 
Mariakapel, vanwaar u het interieur van de kerk kan 
bezichtigen. Rechts ziet u op het oude kerkhof de in 
1849 gebouwde Neo-Romaanse mergelstenen 
grafkapel van de familie De Geloes, die van 1818-
1885 eigenaar was van kasteel Elsloo).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij grote kei (zie infoplaatje) en café 
de Dikke Stein (een leuke pauzeplek met terras) 
gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer loopt u RD over het pad gelegen 
tussen eiken parallel aan de rechts gelegen 
asfaltweg (Scharberg). Na 400 m gaat u aan het 
betonnen twee richtingen fietspad RD.  
 

(Na 100 m heeft u bij zitbanken prachtig uitzicht op 
het Julianakanaal. Dit gedeelte van het kanaal staat 
bij schippers bekend als “de bocht van Elsloo”).  
 

5. U passeert na 500 m rechts het stenen 
ongevalskruis van Freddy. 40 meter verder gaat u 
voorbij infobordje L door het klaphek en ga 
meteen R en volg het pad langs en later door de 
mooie bomenlaan. Aan de 4-sprong gaat u RD en 

even verder gaat u door het klaphek. Aan het 
betonnen fietspad gaat u L en ga dan meteen bij 
brug/autoweg L (fr. 41) de asfaltweg/ fietspad 
omlaag. Meteen daarna gaat u bij leuning R het  
trappenpad omlaag en ga door het klaphek. Voor 
brug buigt het pad links omlaag. Beneden voor 
het kanaal gaat u R over het betonnen- fietspad 
en loop onder het autowegviaduct 
(Scharbergbrug) door. 100 m verder gaat u bij 
zitbank scherp R (fr.41) de asfaltweg omhoog. 
Boven in het bos gaat u aan de 3-sprong L (fr. 41) 
over de asfaltweg. Aan de 4-sprong loopt u 
verder RD over de asfaltweg.   
 

(Even verder passeert u links achter haag de 
begraafplaats van de paters en zusters van de 
Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart). 
 

Bij het rechts alleenstaande huis/boerderij loopt u 
verder RD over de asfaltweg. Na 200 m gaat u L 
over het grindpad richting kasteel/ruïne.  
 

(Het voormalig kasteel Stein (13e eeuw) staat ook wel 
bekend als het Missiehuis, omdat het van 1921 tot 
1996 dienst deed als klooster en opleidingscentrum 
voor priesters. Nu is het een 
appartementencomplex).                                                                         
 

Aan de 3-sprong bij (kasteel)kruis gaat u R/RD 
met links de gracht. Aan de 
asfaltweg/parkeerplaats gaat u R. Meteen daarna 
aan de T-splitsing bij gedenksteen  (Missiehuis 
1921-1996) gaat u L. Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat L (Ondergenhousweg) de smalle 
asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder passeert u Brouwerij de Fontein,  een 
leuke pauzeplek met leuk terras. De route volgend 
ziet u links de circa 21 m hoge oude ronde toren 
(donjon/13e eeuw) van het kasteel/waterburcht. Links 
daarvan ziet u de ruïne van een deel van de 
hoofdburcht met voorburcht) 
 

6. Na 50 m gaat u scherp R (blauw) over de 
veldweg/pad en loop verder langs het 4,3 km 
lange beekje de Ur, een zijbeekje van de Maas. 
Negeer zijpad links.  Aan de T-splitsing gaat u R 
en via bruggetje steekt u de Ur over en volg het 
pad verder met links het beekje. Aan de asfaltweg 
bij zitbank gaat u L. Meteen daar aan de ongelijke 
4-sprong bij wegkruis loopt u RD (Brugstraat).  
 

(Hier ziet u rechts de monumentale  woning nr. 42, 
de voormalige hoeve “de Hof” uit 1808).  
 

Loop onder het viaduct door en ga dan meteen L 
de asfaltweg omhoog. Steek boven de 
doorgaande weg en vervolgens de brug over het 
Julianakanaal over. (Rechts ziet u de haven van 
Stein).  
 

7. Meteen na de brug gaat u R het smalle voetpad 
tussen twee witte betonnen palen omlaag. (Dus 
niet de asfaltweg). Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u scherp R door het bosje (dus het eerste pad 
R). Boven voor het kanaal gaat u R onder de brug 
door en volg het pad langs het Julianakanaal. 
Negeer zijpad rechts en RD over de 
betonweg/fietspad verder langs het kanaal. 
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(Hier ziet u rechts aan de doorgaande weg het 
borstbeeld (1956) van kapelaan Jan Willem Berix. 
Deze in Meers geboren kapelaan, in het verzet Giel 
genoemd, hielp in de Tweede Wereldoorlog vele 
onderduikers. Op 21 juni 1944 is hij opgepakt en op 
13 maart 1945 is de kapelaan op bijna 38 jarige 
leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen 
overleden. Een eindje verder ziet u rechts de Sint 
Jozefkerk (1910) in Meers).  
 

Let op! 250 m voorbij zitbank gaat u, 5 m voor 
klaphek, R het smalle pad, gelegen tussen twee 
afrasteringen, omlaag.  

(In de zomer kan hier het gras hoog staan). Beneden 
in het bosje buigt het pad naar rechts. Aan de 
asfaltweg gaat u L. Aan de 4-sprong gaat u L 
omhoog. Meteen daarna gaat u bij wegkruis R 
(Dijkweg). Negeer zijpaden en volg nu weer deze 
smalle asfaltweg 750 m RD over de Maasdijk. (U 
loopt weer het zelfde traject als in het begin maar het 
uitzicht is toch weer anders).  
 

U komt weer  bij café De Witte Börstel, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. De 
uitbater verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt.   

 

Aardigheidje: Het café is genoemd naar het zoontje van een voormalige eigenaar. De witte haren van de jongen 
waren altijd zeer kort geknipt, het leek wel een borstel.  

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.   


