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Dat u vanuit Stein een schitterende afwisselende wandeling kunt lopen met veel leuke bospaadjes bewijst 
deze route wel. U wandelt via verrassende paadjes naar het Julianakanaal en dan loopt u langs het kanaal  
naar de oude kern van Elsloo. Via paden loopt u naar de buurtschap Hussenberg en via steil bospaadje 
omlaag naar de buurtschap Broekhoven. De terugweg gaat een mooi stuk door het Bunderbos naar 
Kasteel Elsloo met het mooie park. Het laatste stuk heeft u prachtig uitzicht op het Julianakanaal en via 
leuke paadjes komt u weer bij de brasserie. U kunt de wandeling inkorten tot 6k m wat ook een leuke route 
is.  Na afloop kunt u het Museum voor Grafcultuur (hoek Hoppenkampstraat no.14A/Schepergats) 
bezoeken hetgeen zeker de moeite waard is. (Openingstijden: ma- wo- vrijdag 13.tot 16.uur. Zondag wisselend  
zie agenda website www.stichtingerfgoedstein.nl). 
 

 
 

Startpunt: Brasserie Merode, Merodestraat 31, Stein. Naast het gebouw is een ruime parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,85 km  2.45 uur  67 m  113 m 
 

 
 

879. STEIN 11,8 km – 6 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L.  
 

(U  loopt hier door de wijk Nieuwdorp. Bij huisnr. 18 
ziet u bij de voordeur een oude waswringer (10-
2015)).  
 

Vlak vóór de voorrangsweg gaat u R (van 
Praatstraat).  Negeer 2 zijwegen rechts. Aan de 
grote rotonde met kunstwerk “Millennium” gaat u 
L (Drie Koulenweg). Aan de 4-sprong voorbij de 
St. Martinushof  gaat u R (Kilianusstraat) over de 
doodlopende weg. Aan de volgende 4-sprong 
loopt u RD over de linker smalle klinkerweg. 
Voorbij huisnr. 7 gaat u RD het klaphek. Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u L.  Het pad buigt 
naar links en een eind verder loopt u langs de 
bosrand en weiland. Aan de 4-sprong, aan het 
einde van het weiland, gaat u scherp L het 
trappenpad omlaag. Aan de 4-sprong bij houten 
doorgang (voetpad) en infobord gaat u RD. Het 
pad buigt dan meteen links omhoog. Negeer 
volgende houten doorgang links en loop RD het 
mooie holle pad omhoog.  Boven loopt u RD over 
de veldweg met links van u afrastering. Steek de 
voorrangsweg en fietspad over, ga door het 
klaphek en ga dan R over het pad met links 
beneden het Julianakanaal.  Let op!  Na circa 300 
m (dit is 50 m voor klaphek) gaat u L het smalle pad 
steil omlaag.  
 

(Vindt u het pad te steil, loop dan RD en ga door het 
klaphek. Vlak daarna gaat u voor de autoweg L de 
smalle asfaltweg (fietspad) omlaag).  
 

Beneden voor het Julianakanaal gaat u L over het 
smalle asfaltpad, dat u 1,4 km RD volgt met 
rechts van u het Julianakanaal dat van eind 1925 
tot eind 1934 is aangelegd. 
 

2.  Na 1 km loopt u onder de brug “Elsloo” door.  

(Aan  de brug ziet u een 110 m lange zwarte 
kunststof buis hangen. De buis is bedoeld om het 
leefgebied van de das te vergroten.  De 
dassenpassage is genoemd naar Lou Visschers, de 
grote kwartiermaker voor de das in Elsloo).  
 

Negeer meteen trappenpad links omhoog  en blijf 
het smalle verharde pad langs het kanaal RD 
(blauw) volgen.  Aan de Y-splitsing voorbij het 
hogedrukpijpstation gaat u L omlaag. Meteen 
daarna bij het grote kunstwerk 
“Wielermonument” gaat u L (Maasberg) de 
kasseienweg omhoog. Negeer stenen trap links 
omhoog.  
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier L (rood)  het 47 
treden tellende stenen trappenpad omhoog. Ga dan 
verder bij **** in punt 4).   
 

Boven aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u RD 
(Dorpstraat) door het beschermd dorpsgezicht 
van het oude gedeelte van Elsloo.  Aan de 3-
sprong bij kapel ”Aan de Kaak” (begin 19e eeuw) 
en oude waterpomp gaat u R (Kaakstraat).  
 

(Op de locatie van de kapel  heeft tot de komst van 
de Fransen in 1795 een schandpaal gestaan. Elsloo 
was tot die tijd een zelfstandig ministaatje, een vrije 
Rijksheerlijkheid. Dat betekende o. a. dat de 
kasteelheer  alle straffen kon opleggen tot de 
doodstraf toe. Een van de straffen die gegeven kon 
worden was het vastbinden aan de kaak/schandpaal. 
Aan de kaak stellen dus. Zo werden aan deze 
schandpaal dieven vastgebonden met de gestolen 
waar om hun nek). 
 

Meteen voorbij huisnr. 2 gaat u schuin R 
(wit/rood/blauw) het lange trappenpad omlaag.   
 

http://www.stichtingerfgoedstein.nl/
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(Als u hier RD loopt, dan komt u na 250 m bij het 
leuke fiets- en wandelcafé Het Slimme Schaap, waar 
u binnen of op het terras iets kunt nuttigen o.a. het 
gericht “de wolf in schaapskleren”.  Open woensdag 
t/m zondag  vanaf 11 uur. Za. en  zon. vanaf 10 uur).  
 

Negeer beneden  trappenpad rechts omhoog en 
loop RD (wit) onder de brug door en loop dan het 
mooie holle pad omhoog. Boven aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (groen) over 
het licht stijgende grind- bospad. Negeer 
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen 
daarna gaat u na klaphek en afsluitboom R 
(rood/wit) het  smalle pad omhoog. Boven aan de 
4-sprong bij zitbank in de buurtschap Terhagen 
gaat u RD (wit/rood) en via de spoorbrug steekt u 
de spoorlijn Sittard – Maastricht over.   
 

3.  Meteen daarna gaat u L (wit/rood) de veldweg 
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R (rood) over 
de licht stijgende veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt.  Boven aan de kruising bij ongevalskruis 
“Armsterveld”, zitbank, gedichtsteen en 
infobordje gaat R (rood) over de licht stijgende 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(rood) de veldweg omlaag. Na bijna 100 gaat u L 
over het smalle pad met rechts een 
meidoornhaag/gsm-mast. Na 150 m buigt het pad 
links omhoog met rechts de bosrand.  Negeer 
zijpaden en blijf het stijgende smalle pad langs de  
bosrand RD volgen. Na 600 m steekt u via stalen 
brug het koeienpad over volg verder het pad dat 
even verder bij stallen een stijgend pad gelegen 
tussen twee hagen wordt en een eind verder een 
haakse bocht naar links maakt. Aan de 3-sprong, 
meteen voor ijzeren hek, gaat u R over het pad 
gelegen tussen hoge hagen.   In de buurtschap 
Hussenberg gaat u R de doorgaande weg omlaag. 
Negeer zijweg links omhoog (Steegske) en volg 
verder de dalende weg RD. Let op! Na 50 m waar 
de vangrail begint, loopt u bij bord “Zone” links 
van de vangrail het smalle pad, dat even verder 
naar links buigt, RD door het Bunderbos, omlaag.  
 

(Wit u dit niet, volg dan RD de dalende asfaltweg. Ga 
dan verder bij punt 4).  
 

Even verder passeert u links een diepe grubbe 
(natuurlijk waterloop)).  
 

4. Loop beneden aan de asfaltweg RD onder het 
spoorwegviaduct door.  Aan de  ruime 3-sprong 
bij wegwijzer en het kunstwerk “Levensaderen” 
in de buurtschap Broekhoven gaat u R omlaag 
richting Elsloo/Stein.  Tegenover huisnr. 7 A gaat 
u bij verbodsbord R (blauw) over de veldweg.  
Een eind verder buigt het pad schuin rechts 
(blauw) omhoog en loop dan het trappenpad 
omhoog. Boven aan de 3-sprong loopt u RD 
(wit/groen) boven door het bos met rechts van u 
de spoorlijn.  Volg geruime tijd dit bospad RD 
door het Bunderbos en loop een eind verder het 
trappenpad omhoog. Aan de 3-sprong bij stenen 
gedichtpaal gaat u RD (wit/groen). Aan de Y-
splitsing gaat u L (wit/groen) het trappenpad 
omhoog en volg het smalle pad boven door het 

bos RD. Even verder loopt u even parallel aan een 
weiland. Negeer bij  waterafvoerrooster zijpaadje 
links omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong L het korte stenen trappenpad omlaag en 
ga dan R (geel/wit/blauw) het bospad omlaag. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u L (wit) omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(geel/wit/blauw) met links van u de kasteelvijver, 
waar doorheen de Hemelbeek stroomt. (U loopt 
hier door het kasteelpark Elsloo). Even verder 
passeert u rechts 3 varenbeuken. Negeer zijpad 
rechts omhoog. U passeert 2 zitbanken, een 
mooie pauzeplek na 9 km.  Bij de uitgang van 
kasteel Elsloo gaat u L de brug over.   
 

(Het kasteel is in de 17e eeuw gebouwd. Bij branden 
in 1835 en in 1885 werd het kasteel vrijwel geheel 
verwoest. De ronde toren rechts met speklagen is het 
enige wat overgebleven is van het oorspronkelijke 
kasteel).   
 

Ga nu meteen voor breed trappenpad R (wit/rood) 
over de asfaltweg.  
 

(Even verder passeert u rechts bij infobord de duiker 
waardoor de Hemelbeek onder het kanaal 
doorstroomt).  
 

De asfaltweg buigt bij het grote kunstwerk 
“Wielermonument” naar rechts  en wordt een 
stijgende kasseienweg (Maasberg). Vlak daarna 
gaat u L (rood)  het 47 treden tellende stenen 
trappenpad omhoog. ****  
 

(Boven passeert u een zitbank met prachtig uitzicht 
over het Maasdal o.a. beneden op het Julianakanaal 
en de Maas, die hier vlakbij elkaar liggen. Aan de  
overkant van de Maas ligt het Belgische dorp Kotem. 
Rechts ziet u het 1310 m lange autowegviaduct van 
de autoweg Aken-Antwerpen (E-314/A-76).  
 

5. Boven gaat u L/RD (rood) de kasseienweg 
omhoog.  
 

(Als u even verder R de trap omhoog loopt, dan komt 
u  bij de voorkant van de H. Augustinuskerk (1849). 
Via de eerste deur kunt u dan via de Mariakapel, 
waar u een kaarsje kunt opsteken, het mooie 
interieur van de kerk  bezichtigen. Op het oude 
kerkhof ziet u de in 1849 gebouwde Neo-Romaanse 
mergelstenen grafkapel van de familie De Geloes. 
Deze was van 1818-1885 eigenaar van kasteel 
Elsloo).  
 

Negeer boven bij kerk bij verbodsbord zijweg 
rechts. Meteen daarna aan de 3-sprong bij grote 
zwerfsteen, die in 1934 bij het graven van 
Juliankanaal is gevonden en bij café de Dikke 
Stein gaat u L (rood/blauw). Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij ANWB wegwijzer steekt u RD de 
weg over en volgt u RD het pad gelegen tussen 
eikenbomen, evenwijdig aan de doorgaande weg 
(Scharberg). Bij huisnr. 17 loopt u RD over het 
betonnen fietspad. Even verder bij de eerste 
zitbank (mooi uitzicht) neemt u het smalle pad met 
rechts van u het fietspad en links prachtig 
uitzicht op het Julianakanaal. (U kunt natuurlijk ook 
RD over het fietspad blijven lopen).   
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Let op!  U passeert het plaatsnaambord “Einde 
bebouwde kom Elsloo” en 2 naast elkaar staande 
oranje gaspalen en ga dan na 30 m. bij 
verbodsbord R over de veldweg.  Negeer bij 
ijzeren hek graspad links en volg het dalende pad 
RD. Negeer zijpaden. Steek de smalle asfaltweg 
(fietspad) over en loop RD het bospaadje 
omhoog. (Dus niet het linker paadje).  Loop boven 
RD en loop dan omlaag.  
 

6. Beneden steekt u het brede pad over en gaat u 
meteen daarna R over het bospaadje langs de 
greppel. (U loopt hier door het Ur dal).  Negeer 
zijpaadjes. U verlaat het bos en volg RD het 
paadje.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L over 
het brede pad. Ga door het klaphek en ga bij 
infobord L over de asfaltweg. Steek de 

voorrangsweg over en ga L over het fietspad. 
Meteen daarna gaat u bij verbodsbord  R over de 
veldweg.   
 

(Als u hier 3 m RD loopt, dan komt bij het infobord 
“de Wallen van Stein”).  
 

Na 200 m gaat u L over het bospad. Meteen 
daarna aan de kruising gaat u RD. (U steekt hier 
“de wallen van Stein” (landweer) over). Volg even 
verder het graspad RD. Bij de grote parkeerplaats 
gaat u L. Vlak voor de asfaltweg gaat u R en 
voorbij de half ronde uitbouw komt u bij de 
ingang van de brasserie, de sponsor van deze 
wandeling, waar u de wandeling kunt afsluiten 
met een hapje en drankje en dat alles tegen 
vriendelijke prijzen.   

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.   

 


