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blz 2 van 4
Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u via een leuk hol pad het dorp uit en volgt
u een prachtig paadje langs een beekje. U loopt door een mooi park met vijvers en dan loopt u even langs
het Julianakanaal. Dan klimt u omhoog en wandelt u langs de steile kanaalhelling met prachtig uitzicht. U
maakt een leuk ommetje door een bos en dan komt u in de oude kern van Elsloo. Hier duikt u het park in en
via leuke paadjes komt u bij het mooie kasteel Elsloo. De terugweg wandelt u circa 1 km langs het
Julianakanaal en via verrassende paadjes komt u weer in Stein. In Elsloo zijn 3 pauzemogelijkheden maar
en staan ook voldoende zitbanken. Na afloop kunt u het Archeologie museum en kasteel Stein bezoeken,
beslist de moeite waard. Bij het startpunt is een prachtig terras! TIP: Verwen u zelf en start de wandeling
met een uitgebreid ontbijt bij LUNA Eten & Drinken. Alleen op zat. en zond. tussen 10 en 11.30 uur. Wel van
te voren even reserveren. U kunt ook de wandeling starten in Elsloo en halverwege fijn pauzeren bij LUNA
Eten & Drinken.
Startpunt: LUNA Eten & Drinken, Raadhuisplein 19 Stein. Geopend: Dagelijks vanaf 10.00 uur.
Parkeernavigatie: Heerstraat Centrum 41. Dit is de parkeerplaats voor het terras.
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1. Met uw rug naar de ingang van Luna loopt u
RD over de parkeerplaats richting flat. Ga dan L.
Meteen voorbij het kunstwerk “100 jaar
muziekleven” gaat u aan de rotonde R (De
Halstraat) omlaag richting Meers. Vlak daarna aan
de kruising RD. Aan de volgende kruising gaat u
L (Gavarellestraat). Neem nu de eerste weg R
(Assevedostraat), die voorbij links staand H.
Hartbeeld (1925) en twee engelen naar links buigt.
Aan de T-splitsing gaat u R (Ledderkenstraat).
Negeer zijwegen. Aan de volgende T-splitsing
gaat u L (Kruisstraat). Meteen voorbij huisnr. 91
gaat u R over het paadje, dat een hol dalend pad
wordt.
(Het muurkruis dat u hier voor u ziet dateert uit de
17e eeuw).
Negeer zijpad rechts en volg RD de dalende
asfaltweg. Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis gaat u L (Molendijk).
(Hier staat links (nr. 42) de monumentale voormalige
hoeve “den Hof”(1808)).
Let op! Na 5 m gaat u R (blauw) over het paadje
met rechts van u het beekje Ur. Meteen voorbij
bruggetje gaat u aan de 3-sprong L. Negeer
graspaadje scherp rechts. Aan de smalle
asfaltweg bij voormalige kloostermuur gaat u R.
(Als u hier L gaat, dan komt u na 50 m bij het leuke
terras van Brouwerij De Fontein).
2. Vlak daarna gaat u L over het bruggetje en loop
het bospad omhoog. Boven loopt u langs de

brede slotgracht van het voormalige kasteel
Stein.
(Hier heeft u bij zitbank mooi zicht (afhankelijk van
jaargetijde) op de donjon (verdedigingstoren) van de
ruïne van het kasteel/waterburcht, die op een motte
(verhoogde heuvel) staat. Dit zou in de 13e eeuw
gebeurd zijn. De kern van de waterburcht werd
gevormd door deze die circa 21 m (waarvan 16 m
bovengronds) hoge ronde donjon die een doorsnee
van ca. 10 m en een muurdikte van 3¼ m heeft.
Rond 1840) is uit deze donjon het kasteel ontstaan,
dat van 1921 tot 1996 eigendom was van de
congregatie van de missionarissen van het Heilig
Hart. Nu is de ruïne in eigendom van stichting het
Limburgs Landschap. Hier ziet u ook nog een deel
van voormalig klooster).
Voorbij de volgende brug loopt u RD (blauw) het
brede pad omhoog, dat even verder naar rechts
buigt. Negeer zijpaadje rechts omlaag. Vlak
daarna aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R het
steile paadje omlaag. Beneden gaat u L (blauw)
over het betonnen (fietspad) langs een zitbank en
met rechts van u het Julianakanaal. U loopt via de
Scharbergbrug onder het 1310 m lange
autowegviaduct door van de autoweg AkenAntwerpen (E314/A-76). Meteen na de brug gaat L
het pad omhoog, dat even verder naar rechts
buigt. Voorbij klaphek en trapje gaat u L het
fietspad omhoog. (U kunt hier ook RD het steile
paadje omhoog lopen). Meteen daarna gaat u
boven aan de T-splitsing R over het volgende
fietspad.

Meteen daarna gaat u door het klaphek en volg
dan RD het pad
boven langs de steile
kanaalhelling met rechts beneden van u het
kanaal. Blijf even verder RD boven langs de steile
helling lopen met links van u de mooie
beukenbomen. (U kunt hier ook over het iets hoger
gelegen pad lopen). Na 200 m, circa 30 m voordat
u bij hoge struiken komt, gaat u L even steil
omhoog.
3. Via klaphek steekt u het fietspad en de
doorgaande weg over en loop RD (blauw) over de
veldweg, die een eind verder een mooi hol dalend
paadje wordt. Waar het pad bij nauwe doorgang
naar links buigt, gaat u bij bord “voetpad” en
hondenverbodsbord R door deze houten
doorgang. Meteen daarna loopt een trapje omlaag
en volg het bospaadje. Boven voorbij volgend
trapje gaat u R over het asfaltpaadje door het
natuurgebied “Pasveersloot”.
Voorbij nauwe
doorgang en groot infobord gaat u R de smalle
asfaltweg (fietspad) omlaag.
Negeer meteen
zijpad links. Aan de 4-sprong gaat u R over het
pad met links van u de haag. Negeer zijpaden en
volg RD het pad dat een stijgend pad wordt en
boven
een
veldweg
wordt.
Steek
de
voorrangsweg over en ga L over het fietspad en
even verder passeert u het plaatsnaambord
Elsloo. Waar het bos rechts eindigt en meteen
voorbij wegversmalling gaat u R over het
graspaadje langs de steile kanaalhelling.
(U heeft hier weer mooi uitzicht over het kanaal. Dit
gedeelte van het kanaal staat bij schippers bekend
als “de bocht van Elsloo”).
Voorbij de zitbanken volgt u weer het fietspad.
Waar het fietspad rechts omlaag buigt, loopt u RD
(blauw) over het pad gelegen tussen de
eikenbomen en parallel aan de asfaltweg. (Even
verder tegenover Wijngaardstraat heeft u in de verte
prachtig uitzicht over het Maasdal).
4. Aan het eind steekt u de asfaltweg over en
loopt u RD (rood) langs de ANWB-wegwijzer.
Waar de asfaltweg bij café De Dikke Stein (een
leuke pauzeplek) naar links buigt, gaat u bij dikke
zwerfsteen die in 1934 bij het graven van
Juliankanaal is gevonden, R (rood/blauw) over
het klinkerpad. Meteen daarna loopt u RD
(rood/blauw) over de smalle kasseienweg met
rechts van u de kerk. Voor de kerkingang van de
St. Augustinuskerk (1849) gaat u L (rood) de
smalle kasseienweg omlaag.
(Via de linker deur van de kerk komt u in de
Mariakapel, vanwaar u het interieur van de kerk kan
bezichtigen.
Links ziet u hier op het kerkhof de in 1849 gebouwde
Neo-Romaanse mergelstenen grafkapel van de
familie De Geloes. Deze was van 1818-1885
eigenaar van kasteel Elsloo).
Beneden aan het einde van het trappenpad gaat u
L. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD
(Dorpstraat) het beschermde dorpsgezicht van
Oud Elsloo. Aan de 3-sprong bij kapel “Aan de
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Kaak” (1e helft 19e eeuw) en 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).
Vlak daarna voorbij huisnr. 3 gaat u vai klaphek
bij verbodsbord R (wit/rood/blauw) het brede
lange trappenpad omlaag. Beneden gaat u R
(rood/blauw) het volgende trappenpad omhoog.
Boven aan de ongelijke 4-sprong op het
Landgoed Elsloo gaat u L (groen/Ommetje) en
steek de stenen brug over. Volg dan RD de brede
asfaltweg (oprijlaan kasteelpark) omzoomd door
eikenbomen.
5. Neem nog voor het grote toegangshek
“Medammerweide” het eerste bospad R (groen)
omhoog.
(Als u wilt pauzeren, loop hier dan RD het grote hek
en loop RD over de asfaltweg. Na 100 m komt u dan
bij het leuke fiets- en wandelcafé Het Slimme
Schaap, waar u binnen of op het terras iets kunt
drinken en eten o.a. het gericht “de wolf in
schaapskleren”. Open woensdag t/m zondag vanaf
11 uur. Zaterdag en zondag vanaf 10 uur).
Aan de 3-sprong bij groen wandelmarkeringspaaltje gaat u R en u passeert meteen een
insectenhotel en zitbank. Aan de T-splitsing in
het bos gaat u L. Aan volgende de T-splitsing bij
afsluitboom gaat u R (rood) het pad omlaag.
Negeer zijpad rechts en loop RD (rood) over het
dalende holle graspad later bospad. Negeer
zijpad rechts omhoog. Meteen daarna beneden
aan de ongelijke 4-sprong, met rechts een stenen
bruggetje, neemt u het tweede pad L (roodgeel/groen) omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u R (wit) het pad omlaag. Beneden aan de 3sprong bij zitbank gaat u R (rood/geel/wit/blauw)
over het bruggetje met links van u de
kasteelvijver. Negeer zijpad rechts omhoog. Via
nauwe doorgang bij groot infobord verlaat u het
kasteelpark en ga dan R over de parkeerplaats
van kasteel Elsloo.
(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).
Loop nu even verder RD vlak langs het
rechtsgelegen terras van het kasteel en loop dan
RD de stenen trap omhoog.
6. Steek de kasseienweg (Maasberg) over en loop
RD de asfaltweg omhoog.

Meteen daarna gaat boven R over het pad met
links van u het Julianakanaal en u passeert
meteen een hogedrukpijpleiding gebouwtje. Na
300 m loopt u RD onder de brug “Elsloo” door.
(Meteen na de brug ziet u aan de brug 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).
Volg nu 1 km het pad verder RD langs het 36 km
lange kanaal (1934) dat bij de keersluis in Limmel
(Maastricht) begint en bij de sluizen in
Maasbracht weer in de Maas stroomt. Aan de 3sprong gaat u RD over de betonweg/fietspad en u
loopt weer onder de Scharbergbrug door. Na 100
m gaat u voorbij zitbank scherp R (blauw) de
asfaltweg omhoog. Boven aan de 3-sprong gaat u
L. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD
over de smalle asfaltweg.
(Een eindje verder ziet u links over de heg het
kloosterkerkhof, waarop de zusters en paters
begraven liggen van de Congregatie van de
Missionarissen van het H. Hart. Op de begraafplaats
staat een groot infobord. Via dit infobord komt u ook
meer te weten over het oorlogsgraf (nr.146) dat op
dit kerkhof is gelegen).
Tegenover het eerste huis gaat u bij verbodsbord
L door het hek en nauwe doorgang. Vlak daarna
aan de 3-sprrong gaat u R omlaag met rechts een
weiland. (U kunt hier L naar het kloosterkerkhof
lopen. Erg interessant).
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Aan de 3-sprong gaat u R met rechts het weiland
en met links van u de kasteelgracht.
(Even verder bij links gelegen bruggetje heeft u weer
mooi zicht op de hoge donjon en even verder loopt
langs de kasteelgracht van het voormalig kasteel
Stein).
Aan de T-splitsing bij (kasteel)kruis gaat u R.
(Hier heeft u links mooi zicht op het voormalig kasteel
Stein ook wel bekend als het Missiehuis omdat het
van 1921 tot 1996 dienst deed als klooster en
opleidingscentrum voor priesters. Het voormalige
Missiehuis is nu een appartementencomplex).
Aan de asfaltweg gaat u L omhoog.
7. Meteen daarna aan de kruising gaat u RD
verder omhoog en u loopt weer de bebouwde
kom van Stein binnen. Negeer bijna boven zijweg
links (Boomgaardstraat). Meteen daarna aan de 3sprong bij zitbank en wegkruis in het oude
gedeelte van Stein gaat u R (Keerend). Aan de 3sprong gaat u L (Hoppenkampstraat). Aan de
kruising bij het Archeologie museum, dat een
bezoekje waard is, loopt u RD. Negeer zijwegen
en blijf de Hoppenkampstraat RD volgen. Aan de
T-splitsing gaat u L (Moutheuvelsweg). Aan de
kruising gaat u RD. Aan de volgende kruising
gaat u R (de Halstraat) omhoog. Aan de rotonde
gaat u L (Heerstraat-Centrum). Voorbij het grote
rechts gelegen winkelcentrum gaat u R en u komt
weer bij de trendy zaak “LUNA Eten & Drinken”,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het leuke terras nog iets kunt eten (uitgebreide
kaart) of drinken.
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