935. BERG AAN DE MAAS 11,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

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.

blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u door het natuurgebied Negenoord langs de Maas en dan
struint u geruime tijd langs mooie waterplassen over gras- en grindpaden. U loopt een stuk langs de Oude
Maas en voorbij mooi kasteeltje komt u in Stokkem waar een café ligt om te pauzeren. U loopt hier over de
oude stadswal en dan wandelt u geruime tijd over veldwegen langs akkers en weilanden. Het laatste stuk
loopt langs de Maas. U steekt tweemaal gratis met het veer de Maas over. Aan het eind is een leuk terras
met Maaspanorama. In bepaalde gebieden zijn honden verboden.
Startpunt: Terras Maasoever, Bergermaasstraat 23, Berg aan de Maas. Open van april t/m oktober,
dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur. Bij slecht weer gesloten. Parkeer tegenover het terras op de openbare
parkeerplaats of in de parkeervakken in de vlakbij gelegen Veerweg.
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935. BERG AAN DE MAAS 11,6 km
1. Vanaf het terras loopt u naar het veerpont
“Haol Euver II” en steek (gratis) de Maas over.
(Het veer, dat ruim 200 keer per dag de oversteek
maakt, is een gierpont met motor. Het pont is met
een kabel bevestigd aan een punt in het midden van
het water. Door het schip schuin op de stroming te
draaien, bereikt het veer door de stroming de
overkant).
Meteen daarna gaat u in de helling R over de
betonweg/fietspad (49) met mooi zicht over de
meanderende Maas. Negeer meteen rechts een
klaphek. U passeert 2 keer 3 banken. Waar het
fietspad na 900 m naar links buigt, gaat u bij
veerooster R door het klaphek.
Staat het water in de Maas te hoog, loop dan hier
RD. Meteen daarna aan de 4-sprong bij zitbank en
infobord gaat u R over het fietspad. Na circa 400 bij
breed houten hek en veerooster gaat u R door het
klaphek en u loopt het begrazings- natuurgebied
Negenoord binnen. Loop nu RD (rode driehoek) over
de grindweg. Ga nu verder bij punt 2).
U struint hier door het natuur- begrazingsgebied
Negenoord- Kerkeweerd. Na circa 300 m gaat u L
de grindweg omhoog. Boven bij breed houten
hek en veerooster gaat u R (rode driehoek) over
de grindweg verder door het natuurgebied
2. Aan de 3-sprong gaat u L. Aan de schuine
T-splitsing met links een breed houten hek gaat u
R.
Bij
grote
zwerfsteen
met
wandelmarkeringspaal 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.
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)).
Meteen voorbij de uitkijktoren gaat u aan de 3sprong bij zitbank en infobord RD over de smalle
asfaltweg.
(Mogelijk ziet u rechts bij de plas
Galloway runderen en Konikpaarden grazen). Na 400
m passeert u links een vierkante vijver
(schaatsvijver met brede trappen).
3. Aan de 4-sprong, einde links gelegen
plas/schaatsvijver, gaat u bij zitbank R (groene
rechthoek) verder over de smalle asfaltweg. Waar
boven de smalle asfaltweg naar links buigt, loopt
u RD over het grindpaadje dat vlak daarna naar
links buigt. Via klaphek verlaat u even het
natuurgebied. Volg nu het pad, dat links omhoog
buigt, met links afrastering. Aan de T-splitsing L.
(Boven ziet u rechts twee zitbanken). Steek bij
breed houten hek, klaphek, infobord (ingang
natuurgebied) het asfaltpad over en ga RD (rode
driehoek/oranje cirkel) over het grindpad. Voorbij
verbodsbord loopt u via klaphek weer het
natuurgebied binnen. Negeer twee klinkerpaden
rechts omhoog en loop RD over het pad langs de
hoge kademuur en met links van u de Oude Maas.
(Stokkem lag oorspronkelijk aan de 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).
Bij pompstation (betonnen gebouwtje) gaat u R de
stenen trap omhoog (rode driehoek). Boven gaat
u L over het betonplaten pad (fietspad).

(De rij woningen met dakkapellen die u hier 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).
Neem nu de eerste grindweg scherp R omlaag.
Steek de voorrangsweg over en loop RD over het
grindpad (P11) met rechts van u de gracht
genaamd Ouzier, die de stad moest beschermen
tegen overstromingen en indringers.
(Rechts ziet u het
hoger gelegen kasteeltje
Carolinaberg. Het huidige gebouw stamt uit 1878.
Omstreeks 1035 stond op deze plek al een burcht).
Steek de houten brug over en volg het grindpad
dat nu gelegen is tussen twee afrasteringen.
(Rechts ziet u restanten van de oude stadsmuur
(1244)).
4. Aan de kruising in Stokkem gaat u bij groot
zwart granieten bord, waarop de wapenschilden
van de 10 steden van het graafschap Loon staan
en het jaar waarin ze stadsrechten kregen, RD
over de asfaltweg.
(Als u wilt pauzeren kunt u hier R (100 m) naar het
leuke café ’t Uchterhoes lopen, dat gelegen is vlak
voor de St. Elisabethkerk (1846-1848) in het oude
centrum van Stokkem. Open ma-di-vr - za vanaf
13.30. Zondag. vanaf 10.00 uur. Negeer zijweg
rechts. Aan de kruising bij houten wegwijzer en
perron (perroen) komt u bij het café).
Na 50 m gaat u R het pad omhoog dat vlak langs
de stadswal loopt. Het pad buigt bij zitbank naar
rechts en blijf het pad langs de steunberen van
de stadswal volgen. Loop bij “stadspoort” nog
even RD.
(Hier hangt links van de stadpoort een infobordje,
waar u meer te weten komt over de stadswal).
Steek bij huisnr. 5 via het zebrapad de asfaltweg
over en ga L. (U loopt dus eigenlijk terug). Negeer
grindpad rechts. Aan de kruising gaat u R
(Daelderdijk). Aan de 3-sprong bij huisnr. 15 en
zitbank loopt u RD en u verlaat de bebouwde kom
van Stokkem, dat sinds 1244 stadsrechten heeft.
Loop links van de weg. Voorbij een wit huis (nr.
47) en tegenover afrastering gemaakt van
vangrail gaat u R over de asfaltweg, die vlak
daarna een veldweg wordt. Volg nu geruime tijd
de veldweg RD.
(Links in de verte ziet u de St. Laurentiuskerk (1788)
in Meeswijk. Even verder ziet u rechts
wilgentakkenbossen (11-2018), die hier met het
groene apparaat gebonden worden. Een bijna
uitgestorven ambacht. De wilgentakkenbossen

blz 3 van 3
worden gebruikt bij waterwerken o.a. voor het
verstevigen van dijken).
Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer veldweg
rechts. De veldweg wordt een asfaltweg en u
loopt het dorp Meeswijk binnen.
5. Aan de T-splitsing gaat u R. Bij huisnr. 56 gaat
u L over de veldweg. Aan de Y-splitsing, meteen
voorbij waterpompstation, gaat u R over de
veldweg met rechts van u afrastering.
(Voor u in de verte ziet u een koeltoren,
schoorstenen en fakkelinstallaties op het Chemelot
terrein met o a. DSM en Sabic)
Blijf nu geruime tijd de veldweg RD volgen.
(Een eind verder kunt schuin L het brede pad
omhoog lopen en volg dan het graspad over de dijk
parallel aan de veldweg).
Aan de 3-sprong gaat RD over het graspad, dat
een eindje verder naar rechts buigt.
(Voor u ziet u twee witte appartementencomplexen in
Berg aan de Maas).
Aan de betonplatenweg (fietspad) gaat u L. Na 50
m gaat u bij leidingpaaltje nr. 049 R over de
veldweg. (U loopt nu door een mooi rustig
natuurgebied). Aan de T-splitsing gaat u L (blauwe
ruit) met links van u prachtige eiken en een
enkele es in het weiland.
(Bijna aan het eind van de veldweg, waar deze begint
te stijgen, ziet u links in het weiland een oude stenen
grenspaal met het nummer 300).
Boven op de dijk gaat u L over het fietspad.
Meteen daarna gaat u R (blauwe ruit) de veldweg
omlaag.
(Als u hier even RD loopt, dan komt u bij zitbanken
met mooi uitzicht over de Maas).
Vlak daarna gaat u beneden aan de T-splitsing L
over de veld- grindweg met rechts van u de Maas.
Volg deze veld- grind langs de Maas bijna 1,5 km
RD. Na 1 km gaat u aan
de 3-sprong bij
wandelmarkeringspaal RD. Aan het eind steekt u
met het veerpont weer “moeder” Maas over.
(Als u hier even RD loopt, dan komt u boven bij de
“op- afrit” van het veer “ bij grenspaal nr. 116, een
oorlogsmonument met infobord.
Hier zijn vijf Nederlandse soldaten om het leven
gekomen bij de inval van de Duitse troepen op 10
mei 1940, Ze liggen begraven in een gezamenlijk
graf op de begraafplaats van Berg aan de Maas. Aan
de andere kant van de Maas ziet u links boven twee
schietpalen met kogelvangers van de schutterij Sint
Hubertus Nattenhoven (1948)).
Boven tegenover de Nederlandse grenspaal nr.
116 gaat u R en u komt weer bij het mooi gelegen
decoratief ingericht terras, de sponsor van deze
wandeling, waar u bij de vriendelijke uitbaatster
Yvette Janssen en haar personeel nog iets kunt
eten of drinken. Vanaf het terras heeft u mooi
zicht op het veer. Aan de afrastering aan de
Maaskant ziet u kopjes en schoteltjes, die dienen
als vogelvoederbakjes.

