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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,31 km  2.15 uur  15 m  24 m 
 

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.   
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 Net ten westen van Obbicht ligt aan de overkant van de Maas het Belgische plaatsje Stokkem. Tijdens deze 
waterrijke en gemakkelijke wandeling wandelt u eerst langs een stuk Oude Maas en door een 
begrazingsgebied langs de Maas. Dan loopt u het mooie natuurgebied Negenoord in en wandelt u tussen 
de Maasplassen door over graspaden. U loopt weer even langs de Maas en dan komt u in het dorpje 
Boyen. Via veldwegen en leuke straatjes komt u weer bij het café waar u binnen of op het terras iets kunt 
drinken.  Neem zelf drinken mee voor onderweg. Er staan enkele banken. U kunt de wandeling inkorten tot 
7,2 km. Dit is een leuke wandeling om eens lekker uit te waaien langs de Maas.  (Na veel regenval kan het 
op sommige plekken in het natuurgebied drassig zijn. Doe dan hoge wandelschoenen aan). 
GPS-afstand 10200 m, looptijd: 2.15 uur en hoogteverschil 10 m. 
 

Startadres: Café ’t Uchterhoes, Steenkuilstraat 54, Stokkem – Dilsen. Tel:0032-477994928 of 0032-
472991240. Geopend: Ma-di-vr-za 13.30 uur, zo 10.00 uur. Groepen zijn ook buiten deze tijden welkom. Wel 
even van te voren bellen.  U kunt gratis parkeren in de straat of op het Tugelaplein.  
 

 
 

905. STOKKEM (Dilsen) 10,3 km – 7,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L. Meteen 
daarna gaat u aan de kruising RD 
(Steenkuilstraat).  Negeer 2 zijwegen links. Let 
op! Meteen voorbij de inrit van het kasteel 
(huisnr. 70) en 2 zitbanken gaat u L (X) over het 
grindpad, gelegen tussen twee afrasteringen.  
 

(Hier ziet u rechts een groot zwart granieten bord, 
waarop de wapenschilden van de 10 steden van het 
graafschap Loon staan en het jaar waarin ze 
stadsrechten kregen. De route volgend Even verder 
heeft u links mooi zicht op de oude stadsmuur en het 
hoger gelegen kasteeltje Carolinaberg. Het huidige 
gebouw stamt uit 1878. Omstreeks 1035 stond op 
deze plek al een burcht).  
 

Steek via houten brug de gracht genaamd Ouzier 
over en volg verder het grindpad. (Deze gracht 
moest de stad beschermen tegen overstromingen en 
indringers). Steek schuin rechts de asfaltweg over 
en loop bij verbodsbord de grindweg omhoog. 
Vlak daarna gaat u boven op de winterdijk bij 
verbodsbord L over het betonplaten pad 
(fietspad).  Na 100 m gaat  R de stenen trap 
omlaag.  
 

(De rij woningen met dakkapellen die u hier links ziet, 
staan aan de Oude Maasstraat. Dit stukje Oude 
Maasstraat is bekend onder de naam “De Kaai” en 
de rijhuizen zijn voormalige vissershuisjes. Tot 1816 
was dit de binnenhaven op de linkse Maasoever 
waar druk handel werd gedreven, goederen werden 
gelost en producten zoals vlechtwerk werden 
ingescheept. Voor schippers en boottrekkers was het 
een veilige hospice. Toen de Maas, bij overstroming, 
naar het oosten opschoof  kwam het Stokkemer 
haventje aan een stil binnenwater te liggen en vielen 
de activiteiten weg).   
 

Beneden gaat u R (oranje cirkel) over het pad met 
rechts de winterdijk en links de Oude Maas.  
 

(Tijdens overstromingen vanaf de 13e eeuw 
verplaatste de Maas zich ongeveer 1,5 km in 
oostelijke richting. De huidige oude Maasarm werd in 
de loop van de 19e eeuw geheel van de Maas 
afgesneden).  

Boven aan de Y-splitsing na klaphek en houten 
hek gaat u R (oranje cirkel/groene rechthoek) de 
smalle asfalt- grindweg omhoog.  
 

(Degene die 7,2 km loopt, gaat hier L de smalle 
asfaltweg omlaag  en steekt de houten brug over. Na 
de brug gaat u  meteen L over het graspad met links 
van u de Oude Maas. Ga dan verder bij **** in  punt 
3).    
 

2. Boven aan het fietspad gaat u L en u passeert 2 
grote zitbanken. Meteen daarna gaat u L (oranje 
cirkel) het graspad omlaag. Via het klaphek loopt 
u het natuurgebied Kerkeweerd-Negenoord 
binnen. (Mogelijk komt u grazende galloway 
runderen en/of konikpaarden tegen). Volg nu het 
graspad met rechts van u de winterdijk en links 
de Oude Maas 750 m RD.  Negeer na 350 m 
klaphek rechts.  
 

(U kunt hier ook R de grashelling omhoog lopen en 
boven aan het fietspad L gaan, U heeft dan links 
mooi uitzicht op de Maasplas. Na 200 m gaat bij 
zitbank, breed houten hek en veerooster L door het 
klaphek. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Negeer 200 m verder bij nauwe doorgang zijpad 
links omlaag en loop verder RD (oranje cirkel). 
(Als u hier L omlaag loopt, dan komt u bij een 
aanlegsteiger in de plas, een leuk plekje). Een 
twintigtal meters vóór houten hek en veerooster 
gaat u scherp L (oranje cirkel/rode driehoek) over 
de grindweg.   **** Loop nu RD over de grindweg .  
 

3. Na 400 m bij grote zwerfsteen en rechts de 
grote plas genaamd Negenoord–Oost loopt u 
verder RD. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L   
en ga dan bij breed houten hek door het klaphek.  
(Op dit punt komt u straks weer terug). U passeert 
meteen links de uitkijktoren. 
 

(De 10 m hoge driehoekige uitkijktoren staat op een 
terp. De buitenkant van de  toren is afgewerkt met 
stampleem, een techniek die reeds duizenden jaren 
bestaat. Zie infobord bij toren. Boven heeft u mooi 
uitzicht o.a. in de verte op twee mijnschachten van de 
voormalige steenkoolmijn  Eisden (Maasmechelen)).  

tel:0032-477994928


  blz 3 van 3 

 

Meteen voorbij de uitkijktoren gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank en infobord L (groene 
rechthoek) over de smalle asfaltweg verder door 
het natuurgebied. Bij zwerfstenen, infoborden, 
breed houten hek en brug gaat u vóór het grote 
houten hek R over het graspad/grindpad met 
links van u de Oude Maas.  **** Aan het eind van 
het pad gaat u aan de 4-sprong R/ (groene 
rechthoek) over de smalle asfaltweg richting 
uitkijktoren en rechts de vierkante waterplas 
(schaatsplas). (U gaat dus niet R naar de plas).   
 

4. Meteen voorbij de vierkante plas gaat u L  
omlaag.  
 

(Vanaf 1 april is het afgesloten wegens 
broedseizoen. Loop dan verder RD over de smalle 
asfaltweg. Ga dan verder bij **** in dit punt. Het 
gebied, dat u inloopt is erg geliefd bij de Galloway 
runderen/Konikpaarden. Als zij hier aan het grazen 
zijn, blokkeren zij mogelijk het struinpad dat u moet 
volgen. Loop dan verder RD over de asfaltweg).  
 

Voor de grote plas Negenoord–Oost, een 
voormalig grindgat, gaat u R met links de plas.  
Loop nu RD richting uitkijktoren. **** Aan de 3-
sprong, waar de smalle asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u bij infobord en zitbank RD over de 
grindweg met rechts de uitkijkoren. (U bent hier al 
geweest). Bij breed houten hek gaat u door het 
klaphek en ga dan vlak daarna L over de 
grindweg. U loopt nu tussen twee plassen door, 
rechts de grote plas Negenoord-Oost en links de 
grote plas Negenoord-West.  
 

(Rechts in de verte ziet u de nieuwe (1968) en oude 
(1825)  kerktoren in Obbicht. en het witte kasteel 
Obbicht (1780). De kerktoren met spits is de 
vrijstaande  kerktoren van de afgebroken oude kerk).  
 

Voor de Maas buigt de grindweg naar links. Bij 
paal met zonnepaneel en bouwwerk aan de Maas 
loopt u RD.  
 

(Bij hoog water in de Maas worden in dit bouwwerk 
de schutten omhoog getrokken, zodat het Maaswater 
tijdelijk via de grote pas Negenoord-West in het grote 
overloop gebied wordt “opgeslagen”). Aan het einde 
van dit bouwwerk kunt u bij km paaltje 42,5 de 
betonnen trap omlaag lopen. Beneden kunt u via de 
lange vogel uitkijkwand watervogels spotten).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD met rechts de 
meanderende Maas.  
 

(Links ziet u de buurtschap Boyen dat tot  1814 bij 
het Nederlandse dorp Grevenbicht hoorde en  op de 
rechter Maasoever lag.  In 1643 vond er echter een 
grote overstroming plaats, waarna de Maas haar loop 
naar het oosten verlegde en Boyen van de rechter 
Maasoever werd afgesneden. De oorspronkelijke 
Maas bedding (Oude Maas) werd een afgesneden 
Maas meander die geleidelijk verlandde. Aldus kwam 
Boyen op de linker Maasoever te liggen en was over 
land bereikbaar via Stokkem in plaats van via 
Grevenbicht).   
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong RD en u 
passeert meteen daarna rechts grenspaal nr. 119. 
Even verder gaat u L de betonweg/fietspad  

omlaag. Aan de kruising bij de hoge kademuur 
gaat u RD omhoog. Boven aan de 4-sprong in de 
buurtschap Boyen gaat u RD over de asfaltweg 
langs huisnr. 30. Aan de 3-sprong bij 
wandelwissel 63 gaat u RD (rode driehoek/oranje 
cirkel).   
 

5. Bij huisnrs. 12 en trafokast, waar de asfaltweg 
scherp naar links buigt, gaat u R (rode 
driehoek/oranje cirkel) over de veldweg. Aan de 
3-sprong bij “Muziek” infobord gaat u R (rode 
driehoek/gele rechthoek) over de 
veldweg/graspad, die u 1,1 km RD volgt.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong L gaat, dan komt na 100 
m bij de kapel (1887) van Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten.  
 

De route volgend ziet u een eind verder voor u de 45 
m hoge toren van de  Sint Elisabethkerk (1846-1848) 
in Stokkem).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L (rode driehoek/gele 
rechthoek). Steek bij huisnr. 23 de asfaltweg en 
fietspad over en loop RD omlaag richting grote 
plas Negenoord–West.  Meteen daarna gaat u R  
(rode driehoek/oranje cirkel/gele zeshoek) over 
het brede pad met links de grote plas en rechts 
boven het fietspad. Voorbij 2 lange zitbanken 
loopt u RD. Vlak daarna aan de T-splitsing bij 
ingang natuurgebied gaat u R de grindweg 
omhoog. Steek boven bij infobord het fietspad 
over en ga meteen L de brede grindweg omlaag 
richting kerk. Aan de kruising met klinkerweg 
gaat u RD. Na 20 m gaat u bij lantaarnpaal L 
tussen paaltjes door en ga dan meteen R  over 
het paadje door de bosstrook. Aan de 3-sprong 
gaat u R met links van u een kleine vijver. Aan de 
3-sprong bij bruggetje gaat u weer R. Aan de T-
splitsing gaat u R en meteen daarna gaat u L over 
de asfaltweg.  Aan de volgende T-splitsing gaat u 
R.  Aan de volgende T-splitsing gaat u L. Negeer  
zijwegen en even verder loopt u via de 
Rechtestraat RD door de oude kern van het stadje 
Stokkem, dat sinds 1244 stadsrechten heeft.  
 

(U passeert het kunstwerk “Stokkem = Muziek. Een 
eindje verder passeert u (nr. 7) het oude stadhuis, 
dat van 1840 tot 1971 dienst deed als stadhuis).   
 

Aan de kruising bij houten wegwijzer en perron 
(perroen) komt u weer bij het Uchterhoes, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen in 
het gezellig café of op het terras nog iets kunt 
drinken o.a. een heerlijk Belgisch speciaal bier. U 
kunt er ook een heerlijk stuk vlaai met speciale 
koffie krijgen.  
 

Naast het café staat de mooie St. Elisabethkerk 
(1846-1848) met de mooie glas-in-lood ramen en 
spreekstoel.  
 

Bij de kerk staan ook nog een oorlogsmonument, een 
groot kruis en een groot H. Hartbeeld.   Sinds 1244 
heeft Stokkem stadsrechten.  
 

In 1366 werd Stokkem tot de “Goede Steden’ van het 
rijkbisdom Luik gerekend en mocht men een perron 
(perroen) plaatsen. Eind 18e eeuw werd het perron 
verwijderd maar in 1985 werd het weer opgericht.  


