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Startpunt: Eetcafé Bie Brigitte,  Grote Straat 37, Urmond. 
U kunt parkeren op de parkeerplaats Sint-Maartenstraat 8, Urmond.   
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,19 km  2.15ur  31m 31 m 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://biebrigitte.nl/
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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u even door recreatiegebied Heidekamppark 
en dan loopt u naar het Steinerbos waar u op een zitbank aan de mooie vijver kunt pauzeren. Dan loopt u 
door Stein naar een mooi natuurgebiedje en steekt u het Julianakanaal over. Hier kunt u kiezen of u de 
route volgt langs het Julianakanaal of over veldwegen loopt naar Urmond. Het laatste stuk loopt u langs en 
door Oud Urmond.  Neem zelf proviand mee voor onderweg. Aan het eind is een gezellig eetcafé. 

 
 

819. URMOND 11,8 km 
 

Start parkeerplaats Sint-Maartenstraat 8. 
Met uw gezicht naar huisnr. 8 gaat u L en aan de 
T-splitsing voor huisnr. 12 gaat u R 
(Tiendschuurstraat) en loop even verder de 
trappen omlaag. Beneden gaat u R naar het café 
(huisnr. 37). 
 

1. Met uw rug naar het café en voor u de Terpkerk 
gaat u R (Grote Straat). Meteen daarna bij de 
voormalige burgemeesterswoning uit 1170 
(huisnr. 33-35/zie infobordje) gaat u RD.  
 

(Links ziet u het prachtige Schippershuis uit 1617 
(huisnr.20). Huisnr. 18 dateert uit 1745).  
 

Aan de 3-sprong bij de hooggelegen St. Martinus 
parochiekerk (1956)  gaat u RD.  
 

(Even verder passeert u het mooie huis (nr. 8/18e 
eeuw).  
 

Aan de 3-sprong bij waterput “Hoolstraat” gaat u 
R.  
 

(Hier staat links op de hoek (nr.1) een mooie 
monumentale voormalige hoeve. Zie infobordje. In de 
oude kern van Urmond waren tot 1850 drie openbare 
waterputten, die in 1850 werden vervangen door 
waterpompen. Deze deden dienst tot 1926 toen het 
dorp werd aangesloten op het waterleidingnet).   
 

Aan de kruising gaat u RD (Brugstraat).  
 

(U passeert rechts de monumentale panden nr. 2 
(1758) en nr. 4 (1798/zie infobordje)).  
 

Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij 
trafokast L de klinkerweg omhoog. Steek boven 
de doorgaande weg over en ga L over het trottoir.  
Steek R de kanaalbrug over en negeer meteen 
zijweg rechts omlaag.  Aan de rotonde gaat u R 
(Heirstraat).  Negeer  zijwegen en volg het 
fietspad RD richting Stein. Na 600 m steekt u de 
spoorbrug (aftakking naar haven Stein) over en ga 
dan bij zwerfstenen en rood-wit paaltje meteen L 
over de asfaltweg langs een infobord. 
 

(U loopt u door het 45 hectare grote recreatiegebied 
Heidekamppark. Dit gebied was in het verleden 
achtereenvolgens kiezelkuil(en), vuilnisstort van de 
gemeente Stein en gipsstortplaats beter bekend als 
de  “gipsdeponie” van DSM).   
 

Aan de 3-sprong bij 2 zitbanken gaat u RD. Bij  
volgende infobord “Heidekamppad” gaat u RD 
over de asfaltweg. Negeer zijweg rechts.  Boven 
aan de 3-sprong bij infobord gaat u L 
(Heidekamppad).  

(Schuin rechts voor u ziet u de grote Toekan op het 
dak van het Van der Vlak hotel).  
 

De weg buigt naar rechts. Negeer voorbij 
infobord loop- fietsbrug links.  De weg buigt weer 
naar rechts. 
 

(Links ziet u het grote Chemelot terrein waar  circa 
150 bedrijven zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC en de 
Brightlands Campus. Op de Campus zijn tientallen 
bedrijven en instellingen gevestigd, waar studenten, 
onderzoekers en ondernemers samenwerken aan het 
ontwikkelen  van nieuwe producten).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (Heidekamppad). De 
weg buigt weer naar rechts.  
 

(Bij paaltje 0,4 km ziet u links in het bos de veedrift, 
het pad waarover het vee naar de graslanden op de 
Graetheide werd gedreven).  
 

Negeer voor twee zitbanken pad/klaphek rechts. 
Negeer zijpaadje links omlaag. (U verlaat hier het 
Heidekamppad). Waar de asfaltweg bij paaltje 
“start” weer naar rechts buigt, gaat u L het 
smallere pad omlaag. Beneden aan “plein” bij 
liggende bomen en vijver gaat u L over de brede 
betonplatenweg. Vlak daarna bij grote zwerfkeien 
gaat u schuin R het steile paadje omhoog. 
 

(U kunt ook de brede weg RD blijven volgen. Ga dan 
verder bij punt 2).  
 

Boven op de MTB fietscrossbaan loopt u RD, 
evenwijdig aan de betonplatenweg. Aan de 
grindweg gaat u L omlaag. Beneden gaat u L door 
het klaphek en ga dan R over de brede weg.   
 
2. Aan de voorrangsweg gaat u L over het 
fietspad en steek na 10 m R deze weg over. Loop 
dan bij verbodsbord RD over veldweg. Vlak 
daarna aan de kruising van veldwegen gaat u L 
langs het infobord “Heidekamppad”. Aan de 3-
sprong gaat u RD (Heidekamppad).  
 

(Rechts ziet u de twee kerktorens van de St 
Jozefkerk (1943) in de wijk  Kerensheide).   
 

Aan de volgende 3-sprong  gaat u verder RD.  
Aan de 4-sprong gaat u R over de grindweg.  Bij 
de optochthal van de carnavalsvereniging de 
Steinder Bök gaat u bij verbodsbord RD over het 
smalle pad.  Aan de asfaltweg in Stein gaat u L. 
Aan de 3-sprong RD. Meteen daarna aan de 
kruising gaat u  RD (Frankenstraat) over de 
klinkerweg.  Aan de 3-sprong RD (Frankenstraat).  
Aan de T-splitsing gaat u L (Schineksstraat).   
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Aan de voorrangsweg (Mauritsweg) gaat u R. Na 
250 m, tegenover het Ibishotel steekt u de 
voorrangsweg over en loopt u RD over de 
asfaltweg.   
 

(U loopt nu door het 42 ha. grote recreatiepark 
Steinerbos. Het park is in 1939 geopend als 
“Ontspanningsoord Steinerbos” met o.a. een theetuin 
en kleine speeltuin. Het park was vooral bedoeld voor 
de gezinnen van medewerkers van de staatsmijn 
Maurits).  
 

Na bijna 50 m aan de 4-sprong bij huisje met leuk 
dak gaat u L over de asfaltweg. Na ruim 50 m, 
vlak voordat de asfaltweg naar links buigt, gaat u 
R (Heidekamppad) over het bospad richting 
gebouw van IVN Stein.   
 

3. Bij de vijver gaat u R over het asfaltpad met 
links de grote de vijver en blijf het asfaltpad 
volgen.  U passeert een brasserie en ga dan aan 
de 3-sprong L de houten brug over. Bij de ingang 
van het recreatiepark Steinerbos gaat u R over 
het pad langs de vijver. (U passeert 2 zitbanken, 
een mooie pauzeplek na 6 km). Aan de 3-sprong 
RD.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L met links 
afrastering van het recreatiepark. Aan de 3-
sprong gaat u RD (Diependaalstraat). Aan de 
volgende 3-sprong gaat u  R (Meijgatenstraat).  
Aan de 3-sprong bij grasveld gaat u L langs 
huisnr. 19. Aan de T-splitsing gaat u R. Steek de 
voorrangsweg over en ga L (Mauritsweg). Neem 
de eerste weg R (Urnenveldstraat). Aan de 
kruising gaat u RD (Kloesstraat).  Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (Grousstraat).  
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (Steeg).  
Aan de 4-sprong gaat u RD en u loopt het oude 
gedeelte van Stein binnen. Aan de T-splitsing 
gaat u L omlaag. Vlak daarna gaat u R 
(Kerkstraat).   
 

4. Aan de T-splitsing voor de St. Martinuskerk 
gaat u R.. Meteen daarna gaat u L de klinkerweg 
omlaag langs de parkeerplaatsen.  
 

(De mergelstenen kerktoren dateert uit de 14e eeuw. 
Het driehoekig schip dateert uit 1850. Voor meer info 
zie infobordje bij ingang linker zijkant kerk. Hier staan 
ook enkele oude stenen grafstenen tegen de 
kerkmuur).  
 

Aan het eind van de klinkerweg loopt u RD het 
rechter pad omlaag. (Dus niet het pad langs de 
kerk). Negeer pad rechts.  Aan de 3-sprong gaat u 
R en loop vlak daarna het brede trappenpad 
omlaag.  Beneden aan de 3-sprong gaat u RD 
over het grindpad.  Kruising bij bijenhotel L en 
neem dan het houten vlonderpad R door het 
moerasgebiedje (’t Brook).  Einde vlonderpad L. 
Bij “betonbak” gaat u L over het pad langs de 
achtertuinen en met rechts een regenwaterbuffer. 
Negeer klinkerpad links. Ga door het klaphekje en 
ga dan R over de klinkerweg. Bij stenen gebouw 
van rioolgemaal Stein loopt u RD over de smalle 
klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u L en loop 
het 80 treden tellende trappenpad omhoog. Steek 
boven de doorgaande over en ga R de kanaalbrug 

over. Meteen na de brug neemt u R het smalle 
(voet)pad, gelegen tussen twee witte betonnen 
palen, omlaag. (Dus niet de asfaltweg omlaag).  
 

5. Aan de 4-sprong bij zitbank neemt u het eerste 
asfaltpad scherp R. 
 

(Degene, die de alternatieve route volgt, (Stippellijn) 
loopt hier RD het onverharde pad omlaag en volg 
verder de alternatieve route, die in de laatste alinea 
beschreven is).   
 

In verband met de aanleg van de nevengeul en de 
hoogwaterbrug  kan het alternatief niet gelopen 
worden. 
 

Voor het Julianakanaal gaat u L. De beschrijving 
kan even weg want u volgt nu circa 2 km het 
smalle asfaltpad langs het kanaal. Het lijkt 
misschien saai, maar dat is het niet.  
 

(Rechts ziet u de haven Stein (1935). De op- en 
overslaghaven Stein is met meer dan 2,5 miljoen ton 
overslag per jaar  één van de grootste binnenhavens 
van Nederland. In de tijd van de steenkolenmijnen 
was ze een belangrijke overslagplaats van kolen. 
Links beneden ziet u de grote 
waterzuiveringsinstallatie van DSM. Het DSM water 
wordt hier gereinigd en wordt dan geloosd op het 
beekje de Ur).  
 

Let op!  Vlak voor appartementengebouw gaat u 
bij leidingpaal nr. 56 L het steile brede pad 
omlaag.  Steek beneden de asfaltweg over en ga 
RD over het graspad met rechts de Ur. **** Aan de 
veldweg gaat u R omhoog. Meteen daarna aan de 
4-sprong bij zitbank gaat u L over de veldweg.  
Vlak daarna gaat u R over het klinkerpad.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht op Oud-Urmond o.a. op 
de 3 kerken. Vanaf links ziet u de Terpkerk (1793),  
de Martinuskerk (1956) en de witte protestantse kerk 
(1685)).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L over de grindweg. Bij 
de schietpalen met kogelvanger en het 
clubgebouw van de stadschutterij van 
Stadssjötterie (stadsschutterij) St. Leendert 
(1992)  buigt de weg naar rechts.  (Links ziet u de 
Maas met aan de overkant van de Maas België).  
Aan de T-splitsing gaat u L over het klinkerpad.   
 

6.   Aan het begin van het sportveld gaat u R de 
brede trap omlaag. Beneden gaat u L.  Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R over de 
asfaltweg richting kerk.  Loop links van ’t Oud 
Veerhuis bij huisnr. 2 de kasseientrap omhoog.  
 

(Deze trappenstraat verbond de “bovenstad” met de 
“benedenstad”. Zie voor meer info infobordje boven 
rechts aan de trap).  
 

Boven bij het voormalig Terpkerkje (1793) en bij 
de waterpomp “Terpkerk” gaat u R en u komt 
meteen bij het café, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten en drinken. 
De vriendelijke uitbaatster Brigitte verneemt 
graag wat u van de wandeling vindt.  
 



  blz 4 van 4 

 

 
 
 
Alternatieve route voor pad langs Julianakanaal. 
 

Beneden gaat u RD (Maasbanderkerkweg/fr. 45) 
over de brede doorgaande weg richting 
Maasband.  
(Links ziet u het clubgebouw en de schietbomen van 
de schutterij St. Joseph (1904) uit Stein).   
 

Negeer na 50 m doodlopende zijweg rechts 
(Dalerveltweg). Meteen daarna gaat u schuin R 
over de veldweg. Boven op de dijk negeert u 

graspad links. Aan de 3-sprong bij 3 
kastanjebomen gaat u R de smalle asfaltweg 
omhoog. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u R 
de brede veldweg omlaag met rechts de dijk. Aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u RD. Negeer 
zijpaden en blijf de brede veldweg, die na  circa 
400 m naar links buigt, 800 m RD volgen. Aan de 
asfaltweg  gaat u L met rechts de kanaaldijk en 
het beekje de Ur. Waar de asfaltweg bij 
hooggelegen appartementencomplex naar links 
buigt en waar de Ur onder de asfaltweg 
doorstroomt, gaat u L over het graspad met 
rechts de beek. Ga nu verder bij **** in punt 5. 

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.   

 


