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Als u van de waterkant houdt is deze wandeling een prima keuze. Tijdens deze vlakke en gemakkelijke 
vice-versa wandeling wandelt u langs de Maas naar het kloosterdorp Steyl met zijn beschermd 
dorpsgezicht. Het stuk langs de Maas is twee keer hetzelfde stuk maar het uitzicht is toch weer anders.   
Tijdens de wandeling heeft u mooi zicht op de Maas en de Maasstuw/sluizencomplex Belfeld. In het 
kloosterdorp Steyl komt u o. a langs de botanische tuin genaamd Jochemhof, het St. Georgklooster, het 
Missiehuis St Michaëlklooster, het H. Hartklooster (blauwe zuster) en het H. Geestklooster  (roze zusters) 
waar 24 uur per dag wordt gebeden. U maakt een rondje door de grote kloostertuin van het Missiehuis met 
o.a. de Olijfberggrot en de H. Hartheuvel. Tevens kunt u in Steyl een bezoek brengen aan Missiemuseum, 
het schutterijmuseum en het Wereldpaviljoen, een culturele attractie die voornamelijk jeugdige (maar ook 
volwassen) bezoekers laat kennismaken met andere culturen. 
 

U kunt deze wandeling prima combineren met wandeling  822 Steyl (13,2 km) en wandeling 448 Belfeld, die 
uit drie afstanden bestaat namelijk 8,5 km, 10,5 km en 13,3 km  ( bij blauwe pijltjes ) 
Startadres: voormalig Raadhuis/restaurant Het Raadhuis, Markt 3. Belfeld   (U kunt gratis parkeren op de 
parkeerplaats en de straat rondom “Markt”). 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8.69 km 2.00 uur  15 m 73  m 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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533. BELFELD 8.7 km 
 

1. Met uw rug naar het voormalig raadhuis loopt u 
RD door het parkje en u passeert rechts een 
zwaluwtil en even verder rechts een oude 
waterpomp (zie infobord aan zijkant muur bij 
fietsenstalling). Steek aan de rechterkant van de 
rotonde de doorgaande weg (Rijksweg Noord) 
over en loop RD (Urbanusstraat).  
 

(Even verder kunt u R via hek een kijkje nemen op 
het oude kerkhof van Belfeld waarop oude grafsteen 
staan).    
 

Aan de T-splitsing gaat u R (Maasstraat). Aan de 
Maas bij aardig optrekje en infobordje gaat u R 
over het asfalt- fiets- voetpad met links de Maas.   
 

(U passeert meteen links de aanlegsteiger van de 
rondvaartboot de MaasHopper. Op de terugweg krijgt 
u meer info over hetgeen hier langs de Maas 
tegenkomt. Het is hetzelfde stuk maar het uitzicht is 
toch weer anders)   
 

Volg nu geruime tijd het asfaltpad langs de Maas 
met het gekwetter en gekwaak van de vele 
Maasvolgels.   
 

(Eindje verder ziet u voor u de spitse torentjes van 
het Missieklooster en de watertoren in de kloostertuin 
Steyl, twee plekken waar u straks langs komt).  
 

Na 800 m, waar het asfaltpad rechts omhoog 
buigt, gaat u RD onder de “brug/aanlegsteiger” 
door. Steek bij de oude stuw de rails over en loop 
even verder via het klaphek verder RD over het 
asfaltpad langs de Maas.. Na 750 m gaat u door 
het volgende klaphek en loop meteen daarna aan 
de 3-sprong RD verder langs de Maas. Bijna 200 
m verder steekt u via brug de Aalsbeek over. 
Circa 300 m verder, voorbij 
scheepswaarschuwingsbord “overstekend 
veerpont” gaat u schuin R het asfaltpad omhoog.  
 

(Boven bij de kademuur heeft u bij zitbank mooi 
uitzicht o. a. op de sluis en op de kerktoren van de 
Petruskerk in Baarlo).   
 

2. Beneden aan de 3-sprong in het kloosterdorp 
Steyl gaat u aan de 3-sprong RD met links de 
kademuur.   
 

(Vanaf de jaren 1870 vestigden zich een vijftal, van 
oorsprong Duitse congregaties, met elk hun eigen 
klooster in Steyl. Ze weken uit naar Nederland omdat 
in het pas opgerichte Duitse Keizerrijk de Katholieke 
Kerk onder druk stond van rijkskanselier Otto von 
Bismarck (Kulturkampf)).  
 
Aan het pleintje met het kunstwerk “Stroming 
1983” en bij ingang van de Jochemhof gaat u R 
de smalle asfaltweg omhoog met links de tuin 
van de Jochemhof.   
 

(Tuin bezoek via andere in- uitgang waar u straks 
lang komt).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de ongelijk 4-
sprong gaat u L (Sint Michaëlstraat) over de 
doodlopende weg en u passeert meteen links en 
rechts statige herenhuizen.  
 

(Degene, die deze wandeling wilt combineren met 
wandeling  822 (13,6 km), gaat u hier aan de 4-
sprong RD (Maasstraat). Negeer zijwegen. Na 750 
m, aan het eind van de straat komt u rechts bij het 
startpunt van wandeling 822).  
 

Aan de 3-sprong bij het Arnoldushofje  en voor u 
de grote kapel, met een boven en beneden kapel, 
van het St. Georgklooster (1895) gaat u L met 
rechts het Missieklooster en links bij frituur de in 
- uitgang van de Jochemhof.  
 

(Deze botanische tuin is genoemd naar de 
missiepater en biologieleraar Peter Jochum. Deze 
gebruikte de tuin om toekomstige missionarissen 
kennis te laten maken met tropische planten. Later 
werd de tuin uitgebreid en werden ook inheemse 
planten aangeplant. De tuin wordt door vrijwilligers 
gerund en is zeer zeker een bezoek waard).   
 

3. Meteen daarna aan de 3-sprong/pleintje met het 
grote beeld “de Zaaier” (Jezus als Verbum Dei) 
gaat u R met rechts het klooster/Missiemuseum.  
Meteen na het klooster gaat u R en u loopt de 
kloostertuin binnen richting grotten St Georg en 
u passeert rechts voormalige werkplaats klooster 
en links in de tuin een groot wit H. Hartbeeld/Lam 
Gods. 
 

(Achter  het missiehuis werden tussen 1890 en 1900 
tuinen aangelegd met grotten en heiligenbeelden) 
 

Negeer zijpad rechts. Waar het klinkerpad naar 
rechts buigt, gaat u RD/L verder door de 
kloostertuin. Voor de oude tuinkast gaat u L. Aan 
de T-splitsing gaat u R richting kloostertuinmuur.  
 

(Rechts ziet u de voormalige parochiekerk Steyl, 
waarin het schutterijmuseum is gehuisvest). 
 

Aan de T-splitsing voor kloostertuinmuur gaat u 
L.  
 

(Voor u ziet u tussen de bomen door de watertoren, 
die in de kloostertuin staat, met bovenop een groot 
kruis).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R weer richting  
kloostertuinmuur 
 

(Als u L gaat en meteen weer L over het pad gaat, 
dan komt u links bij de Olijfberggrot).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD over het pad dat naar 
rechts buigt en u passeert meteen links een 
Mariagrot met mozaïek steentjes.  
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(Als u bij de ingang van de Mariagrot op de knop 
drukt, dan gaat het licht aan en wordt er voor u 
gezongen). 
 

Meteen daarna gaat u L het trappenpad omhoog 
en boven de Calvariegroep (kruis en beeld van 
Maria en Johannes) gaat u R de trap omlaag. 
Beneden gaat u L. Aan de T-splitsing, met links 
de Zeven Smartengrot, gaat u R met voor u de 
torentjes van het Sint Michaëlklooster. Meteen 
daarna an de 3-sprong gaat u RD. Aan de T-
splitsing gaat u R en volg het pad dat bij oude 
tuinkast naar links en rechtst buigt. U verlaat via 
poort de kloostertuin en ga dan R (Parkstraat) 
over de asfaltweg.  
 

(U passeert meteen rechts een kunstgalerij met 
kunstschilders en de pottenbakkerij Hoogland). 
 

4. Aan de 3-sprong gaat u RD. (Links ziet u weer de 
watertoren). Aan de T-splitsing gaat u L (Arnoldus 
Janssenstraat). Aan de 3-sprong bij wkp 82 en 
twee voormalige kloostergebouwen (huisnrs. 33-
27/nu woningen) gaat u L (81/Zustersstraat) de 
doodlopende smalle asfaltweg omhoog. U 
passeert rechts het grote H. Hartklooster van de 
blauwe zusters. Beneden aan de T-splitsing bij 
wkp 81 gaat u L (83). 
 

(Als u hier R gaat (zeker doen) dan komt u na 50 m 
bij de toegang van het H. Geestklooster (1914). 
Voorbij het in de tuin staande Mariabeeld gaat u bij 
de  ingang van het klooster R richting 
aanbiddingskapel, ga de trap omhoog de deur ook 
weer sluiten. Via deze kapel kunt u een biddende 
zuster zien. In het klooster wordt 24 uur per dag 
gebeden. 

 

De bewoonsters, de zusters van de congregatie der 
Dienaressen van de H. Geest van Altijddurende 
Aanbidding, worden ook wel de slotzusters of de ‘roze 
zusters’ genoemd. De laatste benaming danken zij 
aan de kleur van habijt, welke roze is)  
 

Even verder passeert u links “de Junkers Villa” 
(1915) en rechts het St. Franciscuskapelletje. 
Waar de Kloosterstraat overgaat in de Sint 
Michaëlsstraat gaat u bij vliegtuig L. (U loopt dus 
het terrein op)  
 

(Als u hier even RD loopt, dan komt bij de ingang van 
het Wereldpaviljoen, dat gehuisvest is in het pand 
van de oude drukkerij.  
 

Een leuke attractie voor jong en oud.  Met een echte 
Fokker 50 Jetstar “vliegt” u naar een  andere kant 
van de wereld en maakt u kennis met het Midden-
Amerikaanse land Nicaragua en het Afrikaanse land 
Ghana. Absoluut eens bezoeken). 
 

Volg de weg RD en na ruim 100 m loopt u de 
kloostertuin binnen. Loop bij de ongelijke 
kruising van tuinpaden RD en u passeert meteen 
bij zitbank links de prachtige H. Hartheuvel.   
 

(Boven aan de H. Hartheuvel staat op een sokkel het 
rijksmonumentale beeld van Christus als Goede 
Herder. Op zijn borst is het Heilig Hart zichtbaar.  Het 
beeld is gericht naar het hoofdgebouw van het 
Missiehuis St. Michaël). 

Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R met 
rechts beneden een beeld van kloosterling met 
kind. Negeer zijpaden en blijf het licht stijgende 
pad door de kloostertuin RD volgen  
 

(Omlaag lopend passeert u na 150 m rechts een 
mooie Lourdesgrot).  
 

Na 200 m aan de 5-sprong  gaat u RD met links de 
kerkhofmuur. Even verder gaat u L door het grote 
mooie gietijzeren hek en u loopt het 
kloosterkerkhof binnen en loop RD naar de boven 
gelegen kapel. Bij de heuvel, voor de kapel, gaat 
u via de rechts gelegen trap omhoog.  
 

(Rechts ziet u in de kloostertuin weer de watertoren 
(1909) met bovenop een groot kruis). 
 

Boven voor kerkhofmuur gaat u L en u passeert 
de kapel waarin zich een calvariegroep en een 
gedenksteen van de kloosterstichteressen Maria 
Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmanns 
bevindt. 
 

(Aan beide zijden van de kapel bevinden zich twee 
graven van bisschoppen).  
 

Volg nu RD het pad langs de kerkhofmuur, met de 
kruiswegstatie, omlaag, Beneden verlaat het 
kerkhof en loop RD. Aan de T-splitsing, voor de 
ingang van het Ketelhuis en bij kunstwerk 
“stoommachine”, gaat u L.  
 

(Het Ketelhuis, een uniek stukje industrieel erfgoed 
uit de 19e eeuw, produceerde elektriciteit voor de 
kloosters, produceerde stoom om de kloosters, via 
een stelsel van stoomkanalen dat onder Steyl ligt, te 
verwarmen en zorgde voor de watertoevoer naar de 
kloosters).  
 

Vlak daarna tegenover apart gebouw en eind 
gebouw ketelhuis gaat u R omlaag. U verlaat via 
poort het park en dan gaat R over de asfaltweg 
met rechts  de grote gebouw van de voormalig 
drukkerij. Aan de T-splitsing, met op hoekgevel 
een St. Josephbeeld, gaat u L met rechts het Sint 
Michaëlklooster. 
  
(Aan het einde van het klooster kunt u via hekje R 
naar de kloosterkerk lopen met rechts het klooster. 
Zeker even doen  
 

Een eindje verder ziet u rechts op de zijmuur van de 
kloosterkerk hoe hoog het Maaswater hier in o.a. 
1926  en 1993 heeft gestaan.  
 

Even verder komt u bij de ingang van de 
kloosterkerk, die een boven en benedenkerk heeft.  
 

In de klooster(beneden)kerk is bij het mooi groot 
glas-in-lood raam de graftombe van Arnold Janssen, 
de Duitse priester die op 8 sept. 1875 het eerste 
Duitse Missiehuis in Steyl stichtte, te zien. Tevens is 
in de kerk een bijzondere geweefde kruisweg en een 
bijzonder altaar te zien. 
 

Buiten aan de (kade)muur heeft u mooi uitzicht o.a. 
op het veer Steyl-Baarlo). 
 

Aan het pleintje bij groot beeld van de “Zaaier” en 
het voormalig veerhuis gaat u R (Veerweg) 
omlaag.  
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5. Beneden aan de 4-sprong bij grote relaxstoel, 
zitbanken en wkp 50 gaat u L (85) over het 
klinkerpad met rechts de Maas.  Negeer zijpaden 
en blijf geruime tijd het asfalt- fietspad RD langs 
de Maas volgen.  
 

(Na 400 m, vlak voorbij tweede pad links en bij 
scheepswaarschuwingsbord “overstekend veer” ziet 
u links boven een groot muurkruis dat hangt aan de 
kapel van het voormalig St Josefklooster (Zwarte 
zusters)).   
 

Na 750 m steekt u via brug de circa 1,5 km lange 
Aalsbeek over en volg verder het pad met rechts 
van u de Maas. Aan de 3-sprong gaat u RD door 
het klaphek en volg verder het asfalt- fiets- 
voetpad langs de Maas. 
 

(Mogelijk komt u hier Exmoor pony’s tegen, die 
afkomstig zijn uit het Verengd Koninkrijk. Deze sterke 
pony's leven nog in half wilde kuddes in het Nationaal 
Park Exmoor 
 

Voor u heeft u mooi zicht op de Sluis Belfeld/ 
Mogelijk ziet u een dalend of stijgend schip in de 
sluis).  
 

Na ruim 500 m gaat door het volgende via 
klaphek bij de Maasstuw van Belfeld en loop RD.   
Steek de rails over en loop dan RD het asfaltpad 
omhoog richting“ brug”/aanlegsteiger. 
 

(Via deze rails wordt met een “hijskraan” en bij 
hoogwater de schotten van de sluizen omlaag 
gelaten. De schepen kunnen dan via de oude sluis 
verder varen  
 

Links boven ziet u hier woningen in de buurt Aan de 
stuw. Deze woningen zijn in eerste instantie gebouwd 
voor  medewerkers van Rijkswaterstaat, die hier aan 
de stuw werkten. Tegenwoordig wordt de stuw op 
afstand bedient.  
 

De stuw en het sluizencomplex van Belfeld werd in 
1926 gebouwd in het kader van het project 
Maaskanalisatie o.a. belangrijk voor de afvoer van de 
Zuid Limburgse steenkolen.  

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. In 1929 was het 
gehele Maaskanalisatieproject voltooid.  
 

De sluis Belfeld omvat de Westersluis met een 
kolklengte van 260 m en kolkbreedte van 14 m. De 
Middensluis en de Oostersluis hebben een kolklengte 
van 142 m en een kolkbreedte van 16 m. De stuw 
heeft een verval van 6 m). 
 

Boven bij nauwe doorgang gaat u RD (pijl/geel-
blauw) over het asfaltpad verder lans de Maas. Na 
800 m gaat u voorbij aanlegsteiger van de 
rondvaartboot de MaasHopper en bij infobordje 
(losplaats Belfeld) en bij aardig optrekje L 
(Maasstraat) de klinkerweg omhoog  
 

(Met de MaasHopper, een catamaran die 
rolstoeltoegankelijk is op de benedenverdieping, 
waar ook een ruim minder validentoilet aanwezig is, 
kunt u een tochtje over de Maas maken. Zie voor 
meer info www.maashopper.nl). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L (Urbanusstraat).  
 

(Voorbij de bocht naar rechts heeft u links het oude 
kerkhof van Belfeld met de oude grafstenen).   
 

Steek  links van de rotonde de doorgaande weg 
over (rijksweg Noord) en loop RD door het parkje 
en u komt bij het voormalig Raadhuis van de 
voormalige gemeente Belfeld (nu restaurant “Het 
Raadhuis”).  
 

(Vanaf hier kunt u wandeling 448 starten).  
 
 

 
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.   

 
 

 

 

 
 

 


