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Tijdens deze vlakke wandeling loopt u door het natuurgebied Stadsweide langs de oever van de Maas. De
wandeling biedt mooie vergezichten over de Maasplassen en onverwachte stukjes natuurschoon in het
natuurgebied de Vuilbemden. Tussendoor kunt u in Asselt een bezoekje brengen aan het museum of aan
het 11e eeuwse kerkje. Er staan een aantal banken langs de route. In Asselt kunt u pauzeren bij Grand café
De Boei en restaurant Maaszicht twee mooie uitspanningen die naast elkaar liggen en waar het goed
toeven is. U kunt de wandeling inkorten tot 6,7 km maar dan komt u niet door de buurtschap Asselt waar u
kunt pauzeren.
Startadres: Geweun Meneerkens, Mijnheerkens 1, Leeuwen – Roermond.
U kunt parkeren op de parkeerplaats achter het café.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,78 km

2.20 uur

18 m

38 m

418. Leeuwen - Roermond 10,8 km – 6,7 km
1. Op de parkeerplaats achter het café gaat u met
uw rug naar de 2 leeuwen voor de ingang van het
café naar R. Meteen daarna aan de kruising gaat
u RD (Roroweg) over de smalle asfaltweg langs
de zitbank. Na 800 m gaat u aan de T-splitsing L.
Negeer alle zijwegen en volg de Borgeind
/Buggenummerweg 850 m RD. Na 100 m steekt u
het Maasnielderbeekje over. Na 250 m gaat u aan
de 3-sprong bij wkp 2 en zitbank RD (25). Negeer
veldweg links en negeer meteen daarna asfaltweg
links naar waterzuiveringsinstallatie Roermond.
Via het smalle viaduct loopt u onder de spoorlijn
Maastricht – Eindhoven door. Negeer na viaduct
eerste weg rechts. Na circa 100 m gaat u aan de
4-sprong R
over het onverharde smalle
(fiets)pad.
2. Volg nu 500 m dit pad RD.
(U passeert een eind verder, waar het pad twee
bochten maakt, een zitbank een mooi plekje).
Bij ronde plek/keerpunt en bij klaphek gaat u R
(pijl) over het brede pad door de essenlaan.
(Links ziet u de grote Asseltse Plassen en rechts
kleine Maasplassen, voormalig grind -zandgaten).
U kunt hier ook door het klaphek gaan. Ga dan
meteen daarna bij wkp 25 R (90) over het smalle
paadje met rechts van u afrastering/bomenlaan en
links de Asseltse Plassen Volg nu 1 km het paadje
dat na veel regenval soms drassig kan zijn. Bij
wandelmarkeringsplaatje gaat u schuin L (pijl) verder
door het natuurgebied met een eindje verder rechts
van u een asfaltweg en links nog steeds de plas. Een
eind verder buigt het pad naar links met links de plas.
(U loopt hier niet meer parallel aan de asfaltweg). Bij
hoogspanningsmast gaat u R (pijl) door het klaphek
en ga dan R (pijl) over het brede graspad. Voorbij
afsluitboom gaat u L over de asfaltweg. Ga dan
verder bij **** in punt 3
3. Aan het eind van de bomenlaan gaat u door het
klaphekje en ga dan aan de 4-sprong L over de
asfaltweg. (U heeft u 2,7 km gelopen).
(Degene die 6,7 km loopt, gaat hier R (pijl). Ga dan
verder bij punt 5. U mist dan wel het bijzondere
kerkje in Asselt).
Volg nu 1 km deze asfaltweg omzoomd door
bomen RD. Negeer na bijna 700 m bij afsluitboom
zijpad links. **** Bijna aan het eind van deze weg
heeft u bij oude knotwilgen mooi zicht op het St.
Dionysius kerkje. Aan de T-splitsing in Asselt
gaat u bij wkp 90 en voor de grote carréhoeve
Asselterhof (zie infobordje) L (81/pastoor
Pinckersstraat) omhoog. U passeert meteen links
het mooie Romaanse St. Dionysius (van Parijs)

kerkje, ook wel het Rozenkrans kerkje genoemd,
stammend uit de 11e eeuw.
(Beneden in de muur rond de kerk (links van de
kerktrap) staat in een muurnis een piëta. Het kerkje
werd hier rond 1100 aan een bocht van de Maas met
maaskeien gebouwd. Het koor stamt nog uit deze
tijd. Door de schurende werking van de Maas stortte
de Romaanse toren in. Aan de oostzijde, tegen het
romaanse koor, verrees in 1515 de huidige
bakstenen toren. In de toren hangt een klok uit 1622.
Op enkele muurresten na werd het oude schip in
1916-'17 vervangen door een nieuw schipdeel.
Boven de ingang van de kerkdeur staat
St.
Dionysius met in zijn hand zijn hoofd (hij werd
onthoofd). Loop ook even om het kerkje heen. Hier
staan op het oude kerkhof nog enkele 17-19e
eeuwse grafkruisen en een exemplaar uit 1558).
Tegenover het kerkje ligt het Cultuurhistorisch en
oudheidkundig museum met tegen de gevel een
groot muurkruis. Het museum is
rond 1923
gehuisvest in het voormalig bak- en koetshuis van de
Asselterhof (18e – 19e eeuw). De oude bakoven daar
is nog aanwezig en is geconserveerd De grondslag
van het museum werd gelegd in 1927 door pastoor
Pinckers en koster Piet Loven, die toen begonnen
met het verzamelen van vele voorwerpen. Niet alleen
in Asselt, maar in heel Midden-Limburg ging de
koster de voorwerpen (meestal met de fiets) ophalen.
Van april t/m okt. Is het museum op zondag en
feestdagen geopend van 12 tot 17 uur).
Meteen voorbij het kerkje loopt u over het links
gelegen pad met rechts van u de asfaltweg.
4. Na 200 m, bij rood/witte slagboom gaat u R en
loop meteen daarna aan de 3-sprong RD
(Asseltsestraat) omhoog.
(Hier bij slagboom heeft u mooi zicht op het haventje
van watersportvereniging Ascloa, dat gelegen is in
een oude Maasarm. Hier aan de 3-sprong ligt café
restaurant de Boei, waar u binnen of op het leuke
terras kunt pauzeren. Rechts naast café restaurant
de Boei ligt het hoger gelegen restaurant Maaszicht,
waar u boven binnen of op het terras mooi uitzicht
heeft. Ook een leuke pauzeplek).
Na 40 m gaat u scherp R (Op de Berg) de
klinkerweg, die meteen naar links buigt, omhoog.
(Boven ziet u links de Lambertuskerk (1896) in
Swalmen).
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij groot
wegkruis en picknickbank R.
(Het corpus van dit kruis is in 2017 gestolen en is
vervangen door een “kunststof”’ corpus).

Beneden aan de T-splitsing bij wkp. 90 gaat u L
(26) over de asfaltweg.

nevengeul is gegraven op de plek waar vroeger de
Maas stroomde).

(Hier staat rechts op de hoek de rijksmonumentale
grote carréhoeve Asselterhof (18e/19e eeuw) van
oudsher een van de grootste boerderijen van
Swalmen. Nu heeft ze ook de functie van
zorgboerderij).

Negeer na 200 m veldweg rechts omlaag.

Na 650 m gaat u bij brede opening in vangrail bij
wkp. 26 R
(28/geel-rood) langs de houten
afsluitboom. (Dit is 50 m voor de spoorwegovergang
van de spoorlijn Roermond – Nijmegen). Blijf nu het
pad, dat een ruime bocht naar rechts maakt, RD
volgen.
(U loopt nu circa 1,3 km door de
rand van
natuurgebied
de
Vuilbemden,
een
oude
Maasmeander, die deel uitmaakt van het winterbed
van de Maas. De Vuilbemden bestaat voornamelijk
uit een moerasbos. In de links gelegen steilranden
liggen diverse dassenburchten. De steilrand is op
sommige plaatsen (einde pad) wel zes meter hoog
en vormt de overgang naar het Maasterras. Sinds
2011 woont in het gebied ook een beverfamilie).
Aan de Y-splitsing gaat u R (geel-rood/pijl) verder
door de rand van het bos met links van u de
steilrand. (U passeert meteen links een ronde buis).
Aan de asfaltweg in de buurtschap Leeuwen (7
km) gaat u bij wkp 28 L (29).
5.
Negeer
zijwegen
en
steek
de
spoorwegovergang over. Aan de T-splitsing bij
wkp 29 gaat u R (2/Burg. Th. Wackersstraat).
Negeer zijweg links (Kerkstraat) en zijweg rechts
(Elfmorgenweg). Aan de ongelijke 4-sprong bij
huisnr. 1 en wegkruis gaat u R (Schilbergsweg).
Negeer zijpaden. Na bijna 700 m gaat u aan de Tsplitsing bij zitbank en wkp 2 L (10) met rechts
het natuurgebied (weidegebied) Stadsweide, dat
sinds 2006 in eigendom is van Staatsbosbeheer.
(Door dit gebied stroomt de 2,5 km lange nevengeul
(stroomgeul)waardoor Maaswater stroomt. Deze

(Aan deze veldweg staat een infobord waar u meer te
weten komt over het natuurgebied Stadsweide).
Steek de brug over en ga dan meteen R (pijl) over
het pad. Ga door het klaphek en loop RD met
rechts van u de Maasnielderbeek. (Rechts in de
verte ziet u de spoorburg over de Maas).
6. Bij wkp 10 gaat u L (30) met links van u de
stroomgeul (beekje) en rechts de grote plas “de
Stille” een voormalig grindgat.
(Na bijna 500 m kunt u voorbij de waterplas R een
paadje inlopen. Na 300 m komt u dan bij de stuw
Roermond waar achter de sluis Roermond ligt. De
rijksmonumentale stuw werd in 1926 gebouwd in het
kader van het project Maaskanalisatie. Dit project is
in de jaren dertig van de vorige eeuw uitgevoerd.
Hierbij werden een groot aantal bochten van de
voordien sterk meanderende rivier afgesneden. De
Maas werd hierdoor veel beter geschikt voor de
scheepvaart en het project voorzag eveneens in een
snellere waterafvoer. Daartoe diende de Maas te
worden voorzien van een vijftal stuwen, namelijk te
Linne, Roermond, Belfeld, Afferden/Sambeek en
Grave.. Naast elke stuw kwam een sluizencomplex.
Loop hetzelfde pad terug).
Volg nu nog bijna 1 km dit paadje RD met rechts
van u de Maas.
(Het overgrote deel van het 93 hectare grote
natuurgebied Stadsweide heeft tot de jaren dertig van
de vorige eeuw gediend als gemeentelijk
weidegebied voor koeien uit Roermond).
Bij picknickbank maakt het pad een scherp bocht
naar links. Ga door het klaphek en volg het pad
RD met rechts van u de binnenhaven genaamd
Schippershaven. Na 700 m komt u weer bij het
begin.
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