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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling langs de waterkant wandelt u eerst naar het leuke 
vestigingsstadje Stevensweert met historische kern. Dan loopt u over het Eiland in de Maas een mooi stuk 
langs de Oude Maas. De terugweg gaat langs de prachtige plas Meerse Kamp en over leuke paadjes langs 
de Molenplas. Neem zelf drinken mee, bij de plas Meerse Kamp staan enkele zitbanken. Deze wandeling is 
ook goed te doen tijdens nat weer, in herfst en winter kunt u ook bij de brasserie terecht.  . Voor rolstoelers 
zijn speciale rolstoelen beschikbaar om het natuurgebied in te rijden.  
 
Startadres: Parkeerplaats nabij windmolen, Molendijk 6, Stevensweert. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,67 km  1.55 uur  16 m  24 m 
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642. STEVENSWEERT 8,7 km – 6,5 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
brasserie. Meteen voorbij de Hompesche molen 
gaat u bij zwerfstenen R over de veldweg. 
 

(De imposante molen dateert uit 1722. Ze telt zes 
verdiepingen en is met haar 37 m de hoogste molen 
van Limburg).  
 

Bij boerderij wordt de veldweg een asfaltweg. 
Vlak daarna aan de voorrangsweg gaat u L.  **** 
Aan de 4-sprong in Stevensweert  gaat u RD 
(Roumerweg) richting Maasbracht.  
 

(Links in de verte ziet u vanaf links de St. 
Martinuskerk in Kessenich (België), de 132 m hoge 
tv-toren in Ittervoort en de St. Michaëlabdij-
parochiekerk in Thorn).  
 

Negeer zijweg rechts.  Aan de T-splitsing, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt, gaat u L 
(Wilhelminalaan). Na verbodsbord en waar de 
weg Maasdijk heet, loopt u over het links van 
deze weg gelegen voet- klinkerpad.  
 

(U passeert enkele zitbanken met mooi uitzicht op de 
Maas. In het vaarseizoen kunt u hier vaak genieten 
van de vele plezierjachten die voorbij varen. Links 
beneden aan de overkant van de Maas op Belgisch 
grondgebied  ziet u  de Houbenhof (18e eeuw)).    
 

Aan de 3-sprong bij grenspaal nr. 124. kanon 
Dikke Werta en het voormalig wachthuisje/ 
douanekantoor “de Maaspoort” (nr. 7)gaat u R 
(Maaspoort) over de klinkerweg.  (Eind 17e eeuw 
was hier een veerpont). Bij het grote van 
Cortenstaal gemaakte kunstwerk “Maaspoort”, 
dat verwijst naar het roemruchte verleden van het 
stadje dat de Spanjaarden in 1633 bouwden, loopt 
u het beschermd dorpsgezicht binnen van het 
vestigingsstadje. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Singelstraat West). Vlak daarna aan de 4-sprong 
bij het prachtige Jan van Steffeswertplein gaat u 
R langs het witte Hervormd kerkje (1819/zie 
infobordje).  
 

(Aan dit plein staan vele rijksmonumentale panden. 
Bij de links staande St. Stephanuskerkje (1781/zie 
infobordje) staat  het voormalig gemeentehuis 
(huisnr.1) uit 1858 met aan de achterzijde de 
voormalige school (1888/zie infobordje). Nu is het 
een streekmuseum. Rechts naast de kerk staat aan 
het plein de pastorie (huisnr. 4 ) met schilddak 
(1787/zie infobordje). Hier staat ook het groot H. 
Hartbeeld 91931)  Rechts naast huisnr. 16 ziet u 
restanten van het voormalig kasteel Stevensweert 
(zie infobord). Het pand (huisnr. 15 -16) is het 
voormalig gouvernement (zie infobordje)).   
 

Negeer zijweg links (Mandenmakerstraat).    
 

2. Meteen daarna aan de kruising bij wegwijzer en 
de Markt gaat u L (Molenstraat-Noord).  
 

(Hier ligt rechts op de hoek het leuke Grand café ’t 
Aod Kloaster, sponsor van deze wandeling, een fijne  
pauzeplek. Van 1927-1945 was het huidig café. een 
klooster van de zusters Franciscanessen uit 
Heythuysen. In dit huis is ook Frans Houben, 
gouverneur van de provincie Limburg (1947-1964) 
geboren. Hier op de Markt staat de met natuursteen 
opgebouwde oude waterpomp met aan de voorkant 
het gemeentewapen van de voormalig gemeente 
Stevensweert). 
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R (Raamstraat).  
Aan de 4-sprong loopt u RD de kasseienweg 
omhoog. Boven aan de 4-sprong loopt u RD over 
het pad en u passeert enkele moestuinen. Aan 
het eind bij huisnr. 6 gaat u L over de asfaltweg. 
Na bijna 200 m voorbij het laatste huis (nr. 8) en 
bij loods gaat u R over het klinkerpad. Bij grote 
parkeerplaats buigt het pad naar rechts en loop 
bij infoborden o.a. bord “Stevensweert-
vestingstad” RD (30) verder over het klinkerpad.  
Steek de doorgaande weg over en ga RD over het 
pad met rechts van u het sportcomplex de 
Werken.  Waar het pad bij stalen afsluitboom en 
wandelknooppunt (wkp) 31 naar links buigt, gaat 
R (32) en ga dan meteen L (Heggestraat) over de 
verharde weg. Aan de 3-sprong gaat u RD over de 
asfaltweg.   
 
3. Aan de T-splitsing bij witte Sint Rochuskapel, 
die na een overstroming in 1850 en na een brand 
in 1920  herbouwd is, gaat u R. 
 

(Boven de deur staat een Latijnse tekst waarvan de 
vertaling luidt “Dit gebouw, aan de H. Rochus 
toegewijd, hebben inwoners-weldoeners met blijde 
vrijgevigheid opgericht”. De Romeinse cijfers bij 
elkaar opgeteld staan voor het jaartal 1919). 
 

Meteen daarna gaat u L (pijl) over de smalle 
asfaltweg. Vlak daarna gaat u beneden aan de 3-
sprong R over het grindpad. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong bij speelveldje en bij 
ooievaarsnest op paal en “dak” met 
zwaluwennesten gaat u L  en u passeert een 
insectenhotel.  Aan de 3-sprong voor de visvijver 
“Meerse  Kamp” van de hengelsportvereniging 
“de Snoek “ gaat u L. Negeer paadje rechts.  Ga 
nu R over graspad langs een zitbank.  Het pad 
maakt een scherpe lus langs de visvijver en loop 
om de gekleurde bogen.  Aan de 4-sprong gaat u 
R verder langs de visvijver.  Aan de 3-sprong gaat 
u L het pad omhoog.  
 

(Degene, die 6,5 km loopt, gaat hier RD. Ga dan 
verder bij punt 5).  
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Boven aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Vlak 
daarna voor huis, waar kunstwerk staat, gaat u bij 
wit-rood afsluitpaaltje L (pijl) over het pad. Na 250 
m bij hoge haag maakt het pad 2 haakse bochten 
en dan loopt u langs de Oude Maas, die na 1850 
van de Maas werd afgesneden. 
 

(De 6,7 km lange Oude Maas is een voormalige 
rivierarm  van de Maas. Door de Oude Maas stroomt 
de Geleenbeek, die bij Benzenrade (Heerlen) 
ontspringt. Bij hoog water stroomt de Oude Maas via 
de noordzijde vol met Maaswater). 
 

4.  Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 82 
gaat u L (71) over de veldweg langs een rij 
bomen.  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u voor u in de verte de St. 
Medarduskerk (18e eeuw)  in Wessem en rechts een 
plezierjachthaven).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 71 gaat u L (31) over de 
asfaltweg. Negeer veldweg links en loop over het 
dijkje, waarna u Stevensweert (buurt Brandt) weer 
binnen loopt. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u 
L. 
 

(Als u hier R gaat, dan komt u bij de kapel van O.L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand (1915). In de Maria 
maanden mei en okt. worden in deze kapel H. 
Missen opgedragen. Ook worden in deze kapel 
regelmatig kinderen gedoopt. Als u voor de kapel L 
gaat, dan komt u weer op de route).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD over de brede weg. (U 
passeert rechts de ingang van dagstrand de Kis). 
Voorbij het mooie huis met huisnr. 41 gaat u L 
over de klinkerweg, die meteen naar rechts buigt.   
 

(Hier staat op het grasveld een monument dat 
herdenkt de inwoners van Stevensweert die zijn 
omgekomen in de Tweede Wereldoorlog).  
 

Aan de T-splitsing voor huisnr. 32 gaat u L.  Na 
150 m, circa 50 m voor huis met witte gevel, gaat 
u R het pad omlaag. (U hebt hier al eerder gelopen). 
Aan de  3-sprong voor visvijver Meerse Kamp 
gaat u L omhoog. Boven bij zitbanken buigt het 
pad naar rechts.    
 

5. Volg het pad, gelegen tussen de visvijver 
Meerse Kamp en de rivierarm Oude Maas, RD.  
Het pad buigt naar rechts. Vlak daarna aan de 3-

sprong bij wkp 32 gaat u scherp L (33) en loop 
even verder de  stenen trap omhoog. Steek boven 
de doorgaande weg over en loop bij wkp 33 de 
volgende stenen trap omlaag (35).  Beneden gaat 
u L. Het pad buigt meteen naar rechts. Volg 
geruime tijd het pad met links de Oude Maas. Na 
bijna 400 m voorbij hoogspanningskabels buigt 
het pad naar rechts. Bij ingang van jachtwerf  en 
botenstalling Goossens Yachtservice gaat u over 
de asfaltweg. Na 20 m gaat u L over het (gras)pad 
(gele pijl). Volg dit graspad dat een bocht naar 
links maakt. Via klaphek loopt u het natuurgebied 
Biltplas binnen in en volgt u het graspad even 
RD.  
 

(Mogelijk komt u Gallowayrunderen en/of een harem 
Koninkpaarden tegen. Kom zeker niet te kort bij 
jonge beesten).  
 

6. Voorbij infobordje gaat u R over de dijk en volg 
het graspad langs en onder de 
hoogspanningskabels door.  Aan de 4-sprong bij 
klaphek gaat u RD. 100 m verder gaat aan de Y-
splitsing L het pad omlaag en even verder onder 
de hoogspanningskabels door. Blijf het smalle 
pad RD volgen parallel aan de 
hoogspanningskabels. Na 400 m gaat u aan het 
einde van pad bij klaphek RD.  
 

(Als u hier voor het klaphek L het graspad omhoog 
loopt, dan heeft u boven bij beschutte zitbanken mooi 
uitzicht over de grote Molenplas. Hier boven ziet u 
links de St. Landricuskerk (15e eeuw) van Echt en 
rechts de O. L. Vrouw Geboortekerk (1867) in Ohé  
en Laak).  
 

Het pad loopt even parallel aan de rechts gelegen 
asfaltweg. Het pad buigt links omlaag en dan naar 
rechts met links van u de Molenplas. Aan de Y-
splitsing gaat u L, ga door het klaphek en loop 
meteen L de heuvel omhoog.  
 

(Boven heeft u weer mooi uitzicht op de Molenplas. 
Rond deze plas is de bever actief als houthakker en 
bouwvakker).   
 

Loop de stenen trap omlaag **** en ga bij 
schanskorfmuur RD door het klaphek.  Steek de 
voorrangsweg over en loop bij oude baggermolen 
die gebruikt werd bij de grindwinning RD naar de 
parkeerplaats. 

 

Via de brasserie kunt u de molen bezichtigen. Een keer per maand, meestal op de eerste zaterdag van de maand, 
is de molenaar aan het werk. Hij zal u graag uitleg geven over de molen. Geïnteresseerden zonder hoogtevrees 
kunnen samen met de molenaar desgewenst de molen tot aan de nok beklimmen. Daar kan de molenaar u ook 
vertellen waarom boven in de molen stukjes varkensspek liggen.… Zonder gids is de molen vrij toegankelijk tot de 
tweede verdieping. De molen ligt midden op het Eiland in de Maas. Dit is het gebied tussen de Grensmaas en 
Oude Maas waarin de dorpen Stevensweert en Ohé en Laak liggen. 

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.   
 


