667. STEVENSWEERT 10,4 km – 7 km – 5 km
www.wandelgidslimburg.com
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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 langs de Oude Maas naar de plas Meerse
Kamp. De route gaat verder door het natuurgebied Maasvallei, ook wel Eiland in de Maas genoemd, langs
mooie Maasplassen. In de zomer ziet u veel vogels. De terugweg gaat ook een stuk langs de Oude Maas en
een mooie kapel. Neem zelf drinken mee, bij de laatste plas op het schiereiland staat een zitbank. Aan het
eind is een mooi terras. U kunt de route inkorten tot 7 km of 5 km.
Startadres: Café – Restaurant Int Brookx, In ’t Broek 1, Stevensweert.
(U kunt parkeren op de parkeerplaats voor het restaurant.).
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blz 2 van 3

667. STEVENSWEERT 10,4 km – 7 km – 5 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. Aan
de rotonde loopt u RD. Aan de 4-sprong voor
brug gaat u R (Maasdijk) en volg de smalle
asfaltweg, die na 200 m naar links buigt.
(Rechts ziet u de jachthaven en links de vestingwal.
Na de bocht naar links kunt u in het vaarseizoen
genieten van de vele plezierjachten die hier over de
Maas voorbij varen)
Na 400 m bij wegwijzer en infobord
“Vestingwerken
Stevensweert”
gaat u
L
(Historische wandelroute) het grindpad omlaag. U
passeert beneden 4 zitbanken en volg dan het
graspad met links de gracht en rechts de
aardewal/bastion. Aan de 4-sporng bij zitbank en
vlonderbrug gaat u gaat R door de tunnelbuis
omhoog.
(In 1633 werd door de Spaanse bezetter om het
dorp een aarden vestingwal met zeven bastions en
vijf ravelijnen aangelegd. De huidige vestingwal is
een reconstructie van een deel van de vestingwerken
aan de hand van historisch kaartmateriaal aan de
noordzijde van het dorp).
Aan de kruising gaat u RD (Mandenmakersstraat)
en u loopt het beschermd dorpsgezicht van het
vestigingsstadje binnen.
(Stevensweert is een oud vestingstadje op een eiland
gelegen tussen twee Maasarmen. Het dorp
Stevensweert werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog in
1633 door de Spanjaarden tot vestingstad
omgebouwd. Er werd een aarden vestingwal met
zeven bastions en vijf ravelijnen aangelegd. Het
stratenplan herinnert aan de tijden van de
versterking, als spaken in een wiel lopen de straten
naar het middelpunt/Markt).
Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u L.
(Als u hier R gaat, dan komt u meteen op het
prachtige Jan van Steffeswertplein. Aan dit plein
staan vele rijksmonumentale panden o.a. het St.
Stephanuskerkje (1781/zie infobordje).
Bij de kerk staat het voormalig gemeentehuis
(huisnr.1) uit 1858 met aan de achterzijde de
voormalige school (1888/zie infobordje). Nu is het
een streekmuseum.
Rechts van de kerk staat aan het plein de pastorie
(huisnr. 4) met schilddak (1787/zie infobordje). Hier
staat ook het grote H. Hartbeeld (1931)
Links staat het witte Hervormd kerkje (1819/zie
infobordje) met de mooie preekstoel.
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)).
Meteen daarna aan de kruising bij de Markt gaat u
RD. Meteen voor huisnr. 1 gaat u R (Markt) met
rechts van u het marktplein waarop de met
natuursteen opgebouwde oude waterpomp staat
met aan de voorkant het gemeentewapen van de
voormalig gemeente Stevensweert. Meteen
daarna gaat u L (Smeestraat).
2. Aan de kruising gaat u RD over de
kasseienweg. Aan de volgende kruising gaat u
RD (De Wal). Aan de volgende kruising ook RD
(Zuidervoetpad). Aan de T-splitsing gaat u R.
Meteen daarna gaat u L (Muncadostraat). Aan de
3-sprong RD.
Aan de T-splitsing gaat u R.
Negeer zijweg rechts. Aan de T-splitsing gaat u R
over de doorgaande weg en u verlaat het dorp.
Waar na bijna 200 m de weg naar rechts buigt,
gaat u L over het brede graspad. Ga door het
klaphek en ga meteen L over de grasdijk. (U loopt
nu langs en onder de hoogspanningskabels). Aan de
T-splitsing voor afrastering van scheepswerf gaat
u L. Via klaphek verlaat u het natuurgebied en
volg het graspad dat naar rechts buigt RD. Aan
de asfaltweg gaat u R omlaag en loop dan meteen
bij groot toegangshek van jachtwerf en
botenstalling Goossens Yachtservice links (rr.28)
over het smalle pad met rechts hoge afrastering.
Na 50 m buigt het pad naar links en volg nu
geruime tijd dit pad
(Na 200 m buigt het pad naar rechts en dan loopt u
weer langs de Oude Maas).
Na 750 m buigt het pad naar links en ga dan
meteen R de trap omhoog.
3. Steek boven bij wkp 33 RD (32) de doorgaande
weg over en loop de trap omlaag en volg dan het
grindpad dat naar links buigt. Aan de T-splitsing
voor de visvijver van H.S.V. de Snoek en bij wkp
32 gaat u R (82) en volg het pad, gelegen tussen
de linksgelegen visvijver Meerse Kamp en de
rechtsgelegen rivierarm Oude Maas.
Bij 2
zitbanken buigt het pad links omlaag. Aan de 3sprong gaat u R omhoog.
(Degene, die 5 km loopt, gaat hier RD langs de
visvijver. Ga dan verder bij punt 6).
Boven gaat u L over de asfaltweg. Aan de 3sprong bij huisnr. 32 in Stevensweert (buurt
Eiland) gaat u R over de klinkerweg met links op
het grasveld een monument dat herdenkt de
inwoners van Stevensweert die zijn omgekomen
in de Tweede Wereldoorlog. De klinkerweg buigt
naar links. Vlak daarna aan de T-splitsing bij
mooi huis gaat u R langs huisnr. 41.

U passeert na ruim 300 m links de ingang van
dagstrand “de Kis”. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u RD.
(Als u hier L gaat, dan komt u bij de kapel van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand (1915). In de Maria
maanden mei en oktober worden in deze kapel H.
Missen opgedragen. Ook worden in deze kapel
regelmatig kinderen gedoopt. Als u voor de kapel R
gaat, dan komt u weer op de route).

blz 3 van 3
geruime tijd RD door het weiland met links de
Oude Maas.
(Als de afrastering dicht is, moet u die open maken
(ketting losmaken en optillen) en weer dicht maken).
Na bijna 700 m gaat u door het draaihekje en loop
RD. Even verder passeert u weer draaihekje en
klaphek en loop RD. (Links ziet u hier een
plezierjachthaven).

Vlak daarna aan de volgende 3-sprong in de buurt
Brandt loopt u verder RD.

5. Aan de 3-sprong bij wkp 82 gaat u RD (32) over
het pad verder langs de Oude Maas.

(Degene, die 7 km loopt, gaat na 150 m bij wkp 71 R
(82) over de veldweg. Aan de T-splitsing bij wkp 82
gaat u R (32) over het pad met links de Oude Maas.
Ga dan verder bij **** in punt 5).

**** (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 ze via de
noordzijde vol met Maaswater).

4. Na bijna 150 m gaat u bij wit-rood afsluitpaaltje
L (pijl) over het graspad/veldweg.

Na 500 m maakt het pad bij hoge haag twee
haakse bochten. Bij woning met kunstwerk gaat
u R over de asfaltweg. Na 30 m gaat u L het
grindpad omlaag. Aan de 3-sprong voor visvijver
“Meerse Kamp” van de hengelsportvereniging
“de Snoek“ gaat u R.

(Bij hoog water in de Maas kan dit pad even verder
onder water staan. Is dit zo, loop dan hier verder RD
over de rustige asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat L.
Na 400 m gaat u R door het klaphek. (Dus nog voor
de twee klaphekjes). In aug. 2021 waren de hekjes
hier afgesloten. Ga nu verder bij **** in dit punt).
Volg nu het graspad /veldweg, die twee keer naar
rechts buigt met links de Huiskensplas. Aan de
T-splitsing gaat u R (pijl) en u passeert twee
klaphekjes. Vlak daarna gaat u L (pijl) door het
klaphek. **** Volg nu het pad door het
natuurgebied met even verder links dubbele
afrastering.

6. Aan de kruising gaat u R over het grindpad dat
naar links buigt. Aan de 3-sprong bij zitbank en
speeltuintje gaat u L over de smalle asfaltweg
met rechts een dierenparkje. Aan de volgende 3sprong gaat u R de smalle asfaltweg omhoog.
Steek boven de doorgaande weg over en loop RD
(pijl) langs de witte Sint Rochuskapel die na een
overstroming in 1850 en na een brand in 1920
herbouwd is.

(In de wintertijd (nov. t/m mrt) komt u hier veel
kolganzen tegen, die hier overwinteren. Ze broeden
in Groenland en in het noorden van Rusland.
Mogelijk komt u hier Gallowayrunderen en
Konikpaarden tegen. Kom zeker niet te kort bij jonge
beesten).

(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
(hoofdletters0 bij elkaar opgeteld staan voor het
jaartal 1919).

Na ruim 500 m gaat u bij grenssteen R (pijl) met
links van u de Maas. U wandelt nu geruime tijd
RD met links de Maas en rechts op afstand de
grote vijver genaamd Grensmaas.

Meteen voorbij de kapel, gaat u L en aan de 3sprong RD (Heggestraat). Na 40 m gaat u bij
stalen afsluitboom en wkp 31 R en ga dan L (30)
over het asfaltpad met rechts vakantiepark Porta
Isola en even verder sportcomplex de Werken.
Aan de doorgaande weg gaat u R over het
fietspad. Bij de rotonde gaat u R terug naar het
restaurant, de sponsor van deze wandeling, waar
u nog iets kunt eten of drinken.

(Na 300 m loopt u tussen de Maas en de grote vijver
Grensmaas door).
Na 1 km gaat u bij hoge wit-groen stalen paal R
omlaag. Vlak daarna bij afrastering loopt u
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.

