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Een goed geheim 
blijft lang bewaard

Maar we willen het geheim "Stein" graag 

met u delen. Deze wandelgids brengt 

u langs verscholen pareltjes, bijzondere 

dorpsgezichten, kerken en kastelen en 

natuurlijk langs de prachtige Maas. We 

heten u van harte welkom in ons mooie 

Stein. Geniet van de afwisseling in land-

schappen, natuur, cultuur en erfgoed. In 

Stein is het immers stil genieten.

Ontdek Stein in vijf prachtige wandel-
routes en een verrassende fietsroute. 
Ervaar de diversiteit die Stein te bie-
den heeft. Ontdek de bijzondere ver-
halen en sta stil bij de schoonheid 
van het RivierPark Maasvallei. Het be-
houd van de unieke natuur en cultuur 
in en rond Stein heeft onze bijzondere 
aandacht. We willen dat iedereen van 
deze schoonheid kan genieten en 
onze trots mag beleven, te voet of 
op de fiets. 

Een van de pareltjes is Kasteelpark 

Elsloo. Hier kunt u op zoek naar mooie

vergezichten, slingerende paden, water-

partijen en bijzondere bomen. Tussen 

de oude kern van het dorp Stein en het

 Julianakanaal ligt een authentiek ge-

deelte van het Maasdal verscholen, de

 beemden van Stein. Een historisch 

groen- en waterrijkgebied vol ruige 

begroeiing. Ook het Heidekamppark 

is toegankelijk gemaakt om stil te 

kunnen genieten.

De wandel- en fietsroutes in deze gids 

voeren langs deze en nog veel meer 

unieke plekken om te genieten en te 

onthaasten. Kies voor de Natuurroute 

Meers-Maasband, de culturele route 

Urmond-Berg aan de Maas-Natten-

hoven of de meer historische route door 

Oud-Stein en Oud-Elsloo. U kunt ook 

onze gemeente in één keer verkennen 

door op de fiets de Maaskanter Route te 

volgen. 

Kunt u er geen genoeg van krijgen? 

Neem ook eens een kijkje in de donjon 

van de Kasteelruïne Stein, ontdek ons 

unieke Museum voor Grafcultuur of 

breng een bezoek aan Recreatiepark 

Steinerbos. Stein zit vol verrassingen!

Mevr. M.F.H. 

Leurs-Mordang 

Burgemeester 

Stein

Stein.
Stil genieten
Wandelen in de Maaskentj



4 5Stein. Stil genieten. #steinstilgenieten

Stein

Ju
li

an
ak

an
aa

l

Ju
lia

na
ka

na
al

M
aa

s

Maas

M
aas

België

leenGele nee

Stein

ooEElslooslooElslooElsloo

CatsoppC pC

eeB eekBeBeekekkeeBeekeekkee

eerbeNeerbeekN rbN rb

DSM

UrmondmoU moU

erg aan de MaasBer serBergB argBergB arger
Lanklaarara

Meeswijk

Leut

Mee sersersrsersrs

ddMaasbandasbMa babaas ndnd

Kotem

Boorsem

Uikhovenhoveenveovenveov

Vucht

Ruïneneeneee
SteinSteinSteinteineinein

Carpool
plaatsplaaplaa

A76

A2

A2

N78

N585

N294

A76

1

16

17

8

7

3

9

14 13

12

11

10

5

4
6

2

1518

Stein stil genieten!
Ontdek verscholen pareltjes, bijzon-

dere beschermde dorpsgezichten, 

monumentale kerken en kastelen, de 

schoonheid van de Maas, de diversiteit 

in landschappen en natuur! 

Meer geheimen over Stein vind je op 

www.steinstilgenieten.nl 

1  Cafe-Hotel Knoors-Meeks / p. 11

2  Kasteel Elsloo - Hotel Rest. / p. 17

3  Brouwerij De Fontein / p. 18

4  Café De Dikke Stein / p. 23
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7  Wandelsportcentrum

  Walking Limburg / p. 27

8  Café de Witte Börstel / p. 28

9  Stichting Erfgoed Stein / p. 32

10  Café Brasserie Merode / p. 35

     11  Heemtuin Boschhook IVN Stein / p. 37

     12  Brasserie Steinerbos / p. 36

     13  Visschers Midgetgolf / p. 39

     14  MFC de Grous / p. 35

     15  Bunker / p. 40

     16  Drinkwatertappunt / p. 42

     17  Terras Maasoever / p. 43

     18  Kano & Rafting Maastricht / p. 29
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y De Maaskanter Route / p. 40

 Combinatieroute
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Maan de Maaskanter

Nu het RivierPark Maasvallei steeds 

meer in de toeristische schijnwerpers 

komt, ontdekken veel bezoekers de 

bijzondere combinatie van landschap, 

historische kernen en natuur van het 

Maasdal. Niet voor niets wordt het 

gebied doorkruist door nagenoeg alle 

grote doorgaande fiets-, en wandel-

routes. Ook voor de Fietsknooppunten 

en de Internationale Maasfietrsroute 

fungeert het Maasdal bij Stein als schar-

nierpunt tussen de beide Maasoevers. 

Om als fietser of wandelaar de weg 

te vinden, heeft u een gids nodig. 

Deze gids is Maan de Maaskanter. In de 

gemeente Stein zult u Maan de Maas-

kanter vaak tegenkomen. Niet alleen 

wijst hij de weg, maar ook is hij een 

kenner van de streekgerechten en het 

hier gebrouwen bier. 

De Maas, een indrukwekkende regenri-

vier, boetseerde door de eeuwen heen 

een veelzijdig en boeiend landschap. Er 

ontstond een wirwar van oude stroom-

geulen, afgesneden meanders, dijken 

en uiterwaarden. Hoge en lage water-

standen brachten een grote diversiteit 

mee. Grind, zand en klei vormen de 

basis voor een typische fauna en flora. 

Historische steden en markante dorpen 

getuigen van een verleden vervlochten 

met de Maas. 

Maan komt van Herman, een typische 

naam in de Maaskant. Hij staat symbool 

voor de echte Maaskanter, een doorzet-

ter met een koppig karakter, die echter 

ook van de zonnige kant van het leven 

kan genieten. Hij heeft eeuwenlang de 

Maas weerstaan en zijn brood verdiend

 als landbouwer in combinatie met 

stenen bakken. Eén van de belangrijkste 

werktuigen hiervoor was de brikkevorm, 

die hij stevig in zijn handen heeft. 

Aan zijn voeten spoelt het water van de 

Maas, een rivier waar hij een haat-liefde

verhouding mee heeft. Maan laat u zien 

waarom hij zo sterk verbonden is met 

het Maasdal. Hij zal u in het typisch 

Maaskants dialect met de rollende R, 

graag wegwijs maken! 

Stein, de poort naar  
Rivierpark Maasvallei

Gemeente Stein behoort bij het gebied 

van het grensoverschrijdende RivierPark 

Maasvallei. Stein heeft een bevlogen 

geschiedenis met de Maas, die nog op 

vele plekken gezien kan worden. Zoals 

in de beschermde dorpsgezichten 

Elsloo en Urmond en de Maas gehucht-

en Meers en Maasband. Steek in Stein 

de Maas per fiets, auto of te voet over 

met het veerpontje in Berg aan de Maas. 

Of ga de Maas over met een kajak of raft. 

Leer meer over de Maas en de inwoners 

van Stein in het streekmuseum Elsloo 

en het museum voor Grafcultuur. Niet 

voor niets noemt Stein zich de poort 

naar Rivierpark Maasvallei.

Grensverleggend!
RivierPark Maasvallei... 

Meer weten over 
RivierPark Maasvallei 
> rivierparkmaasvallei.eu



8 9Stein. Stil genieten. #steinstilgenieten

Cultuurroute  
Urmond - Berg - Nattenhoven

Standerdmolen

Tussen 1803 en 1805 is deze molen van het 
type “Standerd” gebouwd. De molen is in de
maanden maart t/m oktober op dinsdagen
van 10.00 - 14.00 uur en op afspraak te 
bezoeken. In de wintermaanden enkel op 
afspraak. Tel 046-433 6997 / 06-55 972 198. 
Behalve de Standerdmolen treft u in het 
Molenpark ook een mondiale beeldentuin 
aan. Kunstenaars uit alle continenten zijn 
hier vertegenwoordigd.

 Start met uw rug naar de molen en 

het gebouw ernaast, aan het Sjirpers-

pad, en loop naar rechts. Ga aan het 

einde van het pad links (Mulderspad). 

Aan het einde van deze weg (Odalaan) 

gaat u rechts en meteen weer links. Bij 

de volgende kruising gaat u rechtsaf 

op Ruys de Beerenbroucklaan. Loop 

deze weg uit en sla dan linksaf (Molen-

weg-Zuid). Hier ziet u links een kapel.

 Aan het einde weg slaat u bij het 

pompmonument linksaf (Beekstraat) 

en daarna gaat u net buiten de be-

bouwde kom direct scherp rechts het 

onverharde pad onderlangs het talud 

op. Links ziet u De Bath.

De Bath

De Bath (kade) is een benaming uit de tijd 
van de bloeiende Maashandel. Na 1850 
verviel deze handel door de achteruitgang 
van de Maasvaart en het dichtslibben van 
de Maasarm die toegang gaf tot de haven 
van Urmond. Een gedeelte van de vroegere 
kade is in 1983 bij graafwerkzaamheden 
teruggevonden en zichtbaar gemaakt.

 Op het einde van dit pad gaat u naar 

rechts. Bij het ‘Oude Veerhuis’ gaat u 

wederom naar rechts en vervolgens 

links de grote straat in.

  Start- en eindpunt > Standerdmolen (Sjirperspad 1) te Urmond   

  Duur van de wandeling > ca. 2 uur

  Lengte > ca. 9 kilometer

  De wandeling start bij de Standerdmolen en is ook geschikt

  voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens.

Mariakapel ofwel  
‘Bokkenrijderskapel’ 

Rond 1750 legden de leden van de Bokken-
rijders hier hun eed af. Daarbij moest een 
nieuw lid twee vingers opsteken en met zijn 
rechtervoet staande op het Mariabeeld, God 
en de heiligen afzweren en trouw en abso-
lute geheimhouding aan de bende beloven.

 Ga bij de rotonde rechtsaf (Maurit-

slaan) en steek bij de brug het kanaal 

over. Na het kanaal gaat u linksaf 

(Kampstraat) en de eerste straat rechts 

(Bergstraat).

Aan uw rechterzijde passeert u (rechts-
boven) de Nederlands Hervormde Kerk. 
Deze is gebouwd in 1685. Voor de kerk 
staat de ‘pastorie’ uit 1705, links van dit 
gebouw de ‘kosterij’ uit 1775.

Schippershuis en Terpkerkje

Het Schippershuis is gebouwd in 1617 en 
diende als tehuis voor bejaarde Maasschip-
pers.  Het Terpkerkje stamt uit 1793. De terp 
waarop de kerk is gebouwd, is geheel om-
muurd. Door het bouwen van een nieuwe 
parochiekerk werd de Terpkerk in 1957 van 
haar kerkelijke bestemming ontheven. De 
kerk fungeerde een tijdje als kleuterschool 
en als confectieatelier. Daarna raakte ze 
snel in verval. In het voorjaar van 1973 
werd het actiecomité ‘Herstel oude Sint 
Martinuskerk’ opgericht. Dit comité voerde 
de meest noodzakelijke herstelwerkzaam-
heden uit. In 1975 werd de kerk verkocht 
aan de Urmondse Monumentenstichting. 
Zij pakte de volledige restauratie van de 
Terpkerk en de kerkhofmuur aan.

 Protestants kerkje, Urmond
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 Ga de eerste weg links en meteen 

rechts, het Kloosterpad in. Sla nu bij 

de kruising weer de eerste weg linksaf 

(Raadhuisstraat). Eerste weg links, op 

kruising (Plakstraat). Deze weg volgen 

totdat hij overgaat in de Julianastraat en 

later in de Kerkstraat. 

Sint Michaëlkerk

De St. Michaëlkerk aan uw linkerzijde werd 
gebouwd in 1408. Ruim vier eeuwen later, 
in 1842, volgde de eerste grote verbouwing 
die bestond uit het vergroten van de kerk 
en het bouwen van een nieuwe toren. In 
1903 volgde een renovatie en in 1937 werd 
de kerk uitgebreid. De laatste verbouwing 
vond plaats in 1956.

 Ga aan het einde van de weg (bij 

Multifunctioneel Centrum Berg) met de 

bocht mee naar rechts, meteen links 

(via parkeerplaats MFC) en weer links, 

de Bergerweg. Steek nu de brug over 

het kanaal over en loop meteen rechts 

(Molenweg-Noord) langs het kanaal 

(ter hoogte van de boerderij aan de 

linkerkant). 

 Na de Kerk houdt u links aan. U volgt 

de Berger Maasstraat tot aan de kruising 

voor het veerpont. Hier gaat u rechts 

af, de Veerweg in. Deze volgt u tot aan 

de Obbichterstraat. Steek deze over en 

vervolg uw weg via de Grachtstraat. 

 Op het kruispunt bij het einde van de 

weg gaat u rechtsaf, de Kanaalweg. 

U vervolgt uw weg langs het kanaal tot 

vlak voor de brug.

 Op de Molenweg-Noord gaat u links 

af, de Louise-groeveweg in. Ga bij het 

kruispunt rechts het onverharde pad 

in en daarna weer het eerste pad rechts 

(Sitterweg). Aan het einde slaat u 

linksaf en u loopt meteen rechts de 

Swentiboldlaan in. 

Loop nu rechtdoor tot u weer bij het 

startpunt, De Standerdmolen, bent.

 Zicht op Urmond

Hotel Café Terras 
Knoors Meeks

Steenweg 2, 6129 BH Berg aan de Maas

T. 046-433 1651, I. www.hotelknoors.nl

E. hotelknoors@planet.nl

Gelegen midden in het centrum van Berg. Hier 

kunt u vanaf 13.00 uur (zondag vanaf 10.00 uur) 

binnenlopen voor een lekker kopje koffie of een 

lekker biertje (rookkamer aanwezig). Vanaf 

najaar 2018 zijn ook kleine lunchgerechten 

mogelijk. Indien u een leuk hotelletje zou 

zoeken zijn er tevens diverse luxe hotelkamers 

beschikbaar!

Ook Uw adres voor > Feesten en partijen

> Koffietafels > Vergaderingen

Snackpoint Knoors (T. 046-433 8003)

Voor de kleine of grote honger kunt U vanaf 

16.00 uur bij Snackpoint Knoors terecht, gelegen 

in het buurpand. Wist U dat men hier nationaal 

de eerste prijs haalde voor hygiëne?! 

En tevens behaalde Snackpoint Knoors de 

tweede plaats in de verkiezing ‘beste cafetaria 

van Nederland. Beide horecalocaties zijn op 

dinsdag gesloten.
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Gedichtenroute  
Elsloo - Catsop

 U start de wandeling vanaf de ach-

terzijde van de Sint Augustinuskerk 

tegenover café de Dikke Stein in Elsloo. 

U loopt rechts langs de kerk en dan 

rechtdoor het kerkpad verder af. U loopt 

als het ware over het kerkhof.

 Bij de straat (Op de Berg) aange-

komen slaat u rechts af. In de bocht 

naar rechts ziet u links de eerste zuil 

staan. Vervolg uw weg (in de bocht) via 

de trap naar beneden. U komt onder bij 

de Maasberg aan. Sla links af en wandel 

de Maasberg omhoog.

 Deze weg volgt u tot de kapel, waarna 

u rechtsaf de Kaakstraat in gaat.

 In de Kaakstraat neemt u direct 

rechts de trappen naar beneden. 

Beneden bij de tweede knuppeltrap 

aangekomen, neemt u deze rechts 

omhoog. Ga boven naar rechts. Neem 

daarna het tweede pad links. Rechts 

ziet u het zogenaamde theehuisje, een 

locatie die een fantastisch uitzicht biedt 

over het kasteelpark, het kanaal en het 

Maasdal. Houd bij de T-splitsing rechts 

aan en neem bij de volgende T-splitsing 

(via een zeer scherpe bocht) de helling 

rechts naar beneden. Na het bruggetje

vindt u aan de linkerzijde de tweede 

zuil.

  Start- en eindpunt > Sint Augustinuskerk (Op de Berg 9) te Elsloo

  Duur van de wandeling > ca. 1,5 uur

  Lengte > ca. 6,5 kilometer

  De Gedichtenroute rondom Elsloo is naar een idee van Jack Jacobs en met 

  gedichten van hem ontstaan. Bij het schrijven van de gedichten heeft hij zich 

  laten leiden door de historische rijkdommen en de natuur. De gemeente Stein 

  heeft zijn idee in 1993 uitgevoerd. Omdat de intentie van de poëzie het best tot 

  zijn recht komt op de plek van de inspiratie, heeft zij de gedichten ook op platen 

  laten graveren en op artistiek bewerkte arduinstenen zuilen laten bevestigen. 

  Hierdoor kunt u tijdens de route op acht unieke plekken uw hart ophalen met een
  prachtig gedicht. De gedichtenroute is een permanente wandelroute die u 

  in alle seizoenen kunt lopen. De route voert u langs de meest inspirerende 

  plekjes in en rondom Elsloo.

De kapel aan de Kaak

Deze kapel werd na de Franse tijd gebouwd 
op de plaats waar de kaak (schandpaal) van
Elsloo stond. Hier werden mensen aan 
vastgebonden bij wijze van straf. Op het 
grote kruis in de kapel is een kleiner kruis 
bevestigd. Dit kruis overleefde in 2004 
wonderbaarlijk een brand in een nabij 
gelegen woning. Terugkijkend vanaf de 
kapel heeft u een mooi uitzicht op het 
beschermde dorpsgezicht van Elsloo.

U bent hier bij het ‘Terhagerpötje’, een 
eeuwenoude waterplaats van het gehucht 
Terhagen, waar in vroegere tijden het water 
werd gehaald dat gebruikt werd voor de 
was en de keuken.

 Direct na het bruggetje gaat u naar 

links en rechts het kleine pad op dat de 

bosrand volgt. Links van u ziet u enkele 

unieke hoogstamfruitbomen.

Gedichtenroute

 Mariaboom
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 Dit pad volgt u tot het eind (links ligt 

het gehucht Terhagen) waarna u rechts-

af gaat. Vervolgens volgt u het pad links 

verder langs de bosrand. Volg dit pad 

tot een knuppeltrap u naar een T-split-

sing voert. Ga hier rechts tot aan de 

volgende T-splitsing. Hier staat de derde 

zuil. Neem bij deze zuil rechts de knup-

peltrap naar beneden. Vervolg uw weg 

over het bruggetje bij de hemelbeek. 

Achter het bruggetje slaat u linksaf. Volg 

nu de beek. Links voor de grote spoor-

duiker staat de vierde zuil. Loop verder 

rechtdoor via deze duiker onder de 

spoorlijn door. Ga aan de andere kant 

van de spoorlijn linksaf over het brug-

getje. Volg meteen na dit bruggetje het 

trappenpad omhoog, met het beekje 

aan uw linkerhand.

Beek

Aan de oostkant van de tunnel (d’n Grwatte 
Duuker) komen twee sterke beken, de 
Roeschert en Materbergbeek, bij elkaar om 
vervolgens samen verder als Hemelbeek 
door de tunnel te stromen. Dit gebied heeft 
altijd veel last gehad van verzakkingen als 
gevolg van drijfzandbanken. De talrijke 
bronnen in dit gebied zijn hier debet aan. 
Ook de spoorlijn werd hierdoor bedreigd. 
Daarom zijn de bronnen uitgegraven en via 
de tunnel onder de spoorlijn door geleid.

Mariakapel

Al in de middeleeuwen stond hier een 
Mariakapel. De kapel werd in 1848 her-
bouwd. In de Mariakapel is de legende van 
de heilige Philippus Winandus uit Meers in 
muurschilderingen weergegeven. Volgens 
de legende was hij een pelgrim op weg naar 
Jeruzalem die op wonderbaarlijke wijze 
door een engel naar Catsop werd terugge-
bracht. In de volksmond heet de kapel
‘ut Bluuske’, een samentrekking van ‘bel’ 
en ‘huuske’ wat vrij vertaald het ‘bel huisje’ 
betekent. De bel bovenop de kapel was 
tevens de alarmbel voor de bewoners bij 
onraad en brand. Bij de kapel ligt een grote 
hoeve, dit is de al in 1150 vermelde ‘Catsop-
perhof’. De kapel ligt langs de oude weg 
naar Valkenburg.

 Boven aangekomen volgt u het pad 

dat overgaat in een veldweg en vervol-

gens in een geasfalteerde weg. Blijf 

deze weg verder volgen. Na enige tijd 

komt u bij een veldkruis op een kruising 

(Lindenbergstraat). Hier staat de vijfde 

zuil. Vervolg uw weg over de kruising 

rechtdoor tot in Catsop.

Catsop

Catsop is een ontginningsnederzetting die 
gesticht werd vanuit Elsloo. Omgeven door 
boerderijen ligt hier een idyllisch pleintje.
Dit was vroeger ‘de Dreeschpool’, een 
drinkplaats voor het vee. De oude functie 
wordt uitgebeeld in het kunstwerk mid-
den op het plein. Catsop is gesticht langs 
oeroude wegen. Vanuit het zuiden naar 
het noorden liep in de middeleeuwen de 
Gemeyn Heerstraat langs het plein, een 
belangrijke verbindingsweg tussen
Maastricht en Roermond.

 Na het binnengaan van het dorp 

houdt u bij het pleintje rechts aan en 

loopt u door tot aan de kapel. Aan de 

voorzijde van het kapelletje (linkerzijde) 

ziet u de zesde zuil staan.

 Bij de kapel gaat u linksaf de Daal-

straat in. Let hier vooral op de pittoreske 

en typische boerderij-erfjes die links 

en rechts in de straat verschijnen. Ga 

vervolgens de eerste weg linksaf over 

het ‘Kempken’. Steek de volgende kruis-

ing recht over; deze straat gaat over in 

een smalle weg. Bij de grote weg aange-

komen gaat u rechtsaf. Volg deze weg 

tot u aan de linkerkant, bij een eeuw-

enoude lindeboom met Mariabeeld op 

de helling, de zevende zuil ziet staan.

 Vervolg uw weg tot aan het spoor, ga 

daar linksaf. Houd de veldweg (parallel 

aan het spoor en verder een bocht naar 

links) aan tot een T-splitsing waar u naar 

rechts gaat. Loop door totdat u bij een 

spoorbrug komt. Ga hier het spoor over. 

Steek bij de kruising schuin rechts de 

weg over en neem het pad voor de 

huizen. Volg dit pad (een pad naar 

rechts negerend) tot aan een splitsing, 

loop daar linksaf de holle weg in.

Gedichtenroute

 Terhagerputje Elsloo
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Kasteel Elsloo 
Hotel- & Restaurant

Maasberg 1, 6181 GV Elsloo, T. 046-437 7666

I. www.kasteelelsloo.nl

E. info@kasteelelsloo.nl

Een vorstelijk onthaal in een 

sfeervolle ambiance.

Gelegen in het fraaie Limburgse heuvelland 

biedt deze accommodatie u alles wat u wenst. 

Van comfortabele kamers tot een gastvrij terras, 

van een voortreffelijke keuken tot een histo-

rische omgeving, van vriendelijk personeel tot 

verrassende arrangementen. Wij stellen dit alles 

graag aan u voor en heten u op voorhand van 

harte welkom.

Verwennerij door onze chef…

Kasteel Elsloo is al sinds 1960 in gebruik als ho-

recagelegenheid. De keuken van Kasteel Elsloo 

is bekend in binnen- en buitenland. Samen met 

zijn keukenbrigade bereidt onze chef-kok een 

keur aan exquise gerechten die u kunt nuttigen 

in de aangename ambiance van ons sfeervolle 

restaurant. Naast een seizoensgebonden me-

nukaart voeren wij een maandelijks wisselend 

3-gangen keuzemenu voor de aantrekkelijke 

prijs van € 36,00. 

Voor de uitvoering en bereiding van dit menu 

is onze keuken sinds 2016 onderscheiden met 

een Michelin BIB Gourmand. Zowel de à la carte 

gerechten als de menu’s zijn gebaseerd op  een 

moderne interpretatie van de klassieke Franse 

keuken, met een knipoog naar de rest van de 

gastronomische wereld.

Een hapje en een drankje

U bent ook welkom bij Kasteel Elsloo als u niet 

in de gelegenheid bent uitgebreid gebruik te 

maken van onze faciliteiten. In onze gastvrije 

lounge en bar of op ons schitterende terras 

kunt u genieten van een gezellig drankje of een 

smakelijk hapje van onze kleine kaart. 

Openingstijden

In het restaurant kunt u van maandag tot en 

met zondag lunchen tussen 12 en 17.00 uur. 

Dineren is mogelijk van maandag tot en met 

zaterdag tussen 18 en 21.30 uur en op zondag 

tussen 18.00 en 20.30 uur. Ons hotel is het 

gehele jaar geopend en op ons terras of in ons 

café bent u elke dag van de week welkom voor 

een hapje. Verder bieden wij u een groot aantal 

wijnen per glas en diverse biersoorten van het 

vat en op fles.

U komt nu wederom bij het Terhag-

erputje. Bij het bruggetje gaat u naar 

rechts en dan direct links over het brug-

getje. U daalt nu de helling af, richting 

kasteelvijver. Ga beneden rechtsaf

langs de kasteelvijver richting het 

kasteel. Naast de vijver treft u aan de 

linkerkant de achtste en laatste zuil aan.

Kasteelpark Elsloo

De oorspronkelijke middeleeuwse burcht 
van Elsloo ligt nu in de bedding van de 
Maas. Het huidige Kasteel Elsloo bestaat uit 
de economiegebouwen van een 17e eeuws
(niet meer bestaand) landhuis. Bij dit 
kasteel werd aan het begin van de 19e eeuw 
een Engels landschapspark aangelegd. 

Oorspronkelijke elementen als vergezich-
ten, hellingen, slingerende paden, water-
partijen en bijzondere bomen zijn hier nog 
aanwezig. Het park staat als geheel onder
bescherming van Monumentenzorg en in 
eigendom van stichting Limburgs Land-
schap.

 Via de parkeerplaats van Kasteel 

Elsloo kunt u nu weer teruglopen naar 

de Maasberg en de trap naar boven 

nemen. Ga boven in de bocht linksaf 

en halverwege de straat naar rechts 

het trapje omhoog. U bent nu weer bij 

de Sint Augustinuskerk van Elsloo, het 

startpunt en eindpunt van deze route.

 Kasteel Elsloo
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Brouwerij De Fontein

Ondergenhousweg 15, 6171 GW Stein

T. 046-426 2858

I. www.brouwerijdefontein.nl

E. reserveren@brouwerijdefontein.nl

Brouwerij

Brouwerij De Fontein produceert op ambach-

telijke wijze een breed assortiment aan streek-

producten zoals speciaalbier, likeur, vlaai en 

appelsap van eigen boomgaard. Er wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met seizoensgebonden 

producten, vaak letterlijk uit eigen tuin. 

Arrangementen, zoals een bezoek aan de 

brouwerij, zijn op afspraak mogelijk.

Proeflokaal

In ons proeflokaal kunt u alle producten proeven 

die hier gemaakt worden. In de zomer op het 

weidse terras, in de winter gezellig bij de kachel. 

Naast onze eigen bieren of likeuren kunt u 

genieten van verschillende kleine gerechten of 

koffie met een stukje Limburgse vlaai. Tevens 

hebben wij een zaalruimte voor borrels, buffet-

ten, vergaderingen of andere bijeenkomsten. 

Informatie over onze openingstijden en moge-

lijkheden is te vinden op onze website. Brouwerij 

De Fontein is gelegen bij fietsknooppunt 41.

Historische Route  
Stein-Elsloo

Brouwerij De Fontein

Deze kleine pachthoeve (met o.a. een 
gevelsteen uit 1729) grenst aan het kasteel-
terrein. Aan de achterzijde van de hoeve 
lag een watermolen (banmolen) waarvoor 
de Putbeek water leverde. Een molenaar 
woonde in de hoeve, hij was pachter en 
had meerdere herendiensten te vervullen. 
De kleine wei aan de oostzijde diende als 
molenbassin. Hier werd water opgevangen 
en bewaard, zodat tijdens het graanmalen 
voldoende water voorhanden was.

  Start- en eindpunt > Brouwerij De Fontein (Ondergenhousweg 15) te Stein

  Duur van de wandeling > ca. 2 uur

  Lengte > ca. 9 kilometer

 Met uw rug naar de brouwerij loopt 

u naar rechts. Vervolgens neemt u het 

eerste pad rechtsaf. Dit is de Koren-

weijersweg (er staat geen straatnaam-

bordje). Houdt bij de Y-splitsing rechts 

aan en kies vervolgens over een loop-

bruggetje het paadje langs het beekje.

Molenwijer 

Aan de rechterzijde ziet u de Molenwijer.
Dit is het restant van de Molenvijver 
(Meulenwieer in de volksmond). Het is nu 
een kunstmatige vijver, ontstaan door het 
uitgraven van kleileem voor het waterdicht 
maken van de dijken van het Julianakanaal.

Historisch Stein

 Ruïne Kasteel Stein
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 Loop rechtdoor tot aan de kruising en 

ga daar linksaf de Steenwegstraat in.

Rechts voor u op de kruising ziet u d’n 

Haof.

D’n Haof

In vroeger tijden was dit één van de pacht-
hoeven die bij de bezittingen van Kasteel 
Stein behoorden. ‘D’n Hoaf’ werd gebouwd 
in 1808; de bouwheer was rentmeester E. 
Jacquet, burgemeester van Stein van 1813 
tot 1819.

 De weg buigt naar links en u loopt 

langs het kanaal tot hij weer naar links 

buigt. Na deze bocht gaat u rechtsaf het 

bruggetje over. Houd bij de vijver rechts 

aan en blijf de meest rechts gelegen 

weg volgen om het open veld. Ga bij de 

kruising rechtdoor en steek twee keer 

achter elkaar een verhard pad over. 

Volg het kronkelige bospad rechts voor 

u. U gaat met een trappetje verder naar 

beneden. Onder het viaduct door ziet 

u een pad met een klaphek dat u links 

naar boven voert. Op het verharde fiets-

pad gaat u naar links en even verderop 

volgt u het fietspad naar rechts. Weldra 

ziet u weer een klaphek.

 Neem nu het voetpad door het 

klaphek richting Elsloo tussen de 

bomen. U heeft hier een mooi uitzicht 

op het Julianakanaal en over het

Maasdal. Dit pad blijft u volgen tot dit 

eindigt bij een klaphek.

 Loop nu langs de Berkstraat verder

richting Elsloo. Loop door tot aan de 

kerk en ga hier links omheen.

Sint Augustinuskerk

De kerk is gebouwd nadat de middeleeuwse 
mergelstenenkerk in 1843 tijdens een storm
was ingestort. De kerk herbergt diverse 
bezienswaardigheden, zoals het uit de 13de 
eeuw stammende ‘houten kruis van Catsop’ 
en een ‘Sint Anna te Drieën’ van de Meester 
van Elsloo (16e eeuw). Deze kerk is door de 
inwoners gebouwd uit zelfgebakken stenen 
naast de ingestorte kerk van mergel uit de 
15de eeuw. Links van de hoofdingang is de 
toegang tot een aparte Maria devotiekapel 
(vrij toegankelijk).

 Steek de weg over en ga de veldweg 

in. Loop de veldweg verder uit; op een 

gegeven moment loopt hij over in een 

zogenaamde holle weg. Onderaan deze 

holle weg komt u uit bij het bassin. 

Ga hier linksaf en volg het hek om het 

bassin heen. Ga vervolgens de knuppel-

trap omhoog en volg het pad boven aan 

de trap rechts verder. Rechts ziet u de 

Pasveersloot.

Pasveersloot

Het bassin is onderdeel van de Pasveer-
sloot, ontstaan uit een vroegere water-
zuiveringsinstallatie van DSM. Nu is het 
het domein van de vos en de das. In de 
toekomst zal dit gebied verder uitgroeien 
tot een natuurgebied, dat aansluit op het 
gebied Meeldert.

 Houd de Pasveersloot aan uw rechter-

hand. Het pad maakt diverse bochten. 

Bij de huizenrij ziet u in het eerste pad 

rechts een klaphekje. Na dit hekje loopt 

u de woonwijk in. Neem hier de eerste 

weg rechts en loop opnieuw met de 

bocht mee tot aan het fietspad. Sla hier 

rechtsaf. Dit fietspad wordt de Drie Kou-

lenweg naar Elsloo genoemd.

 Volg dit fietspad naar beneden en 

neem bij de eerste huizen het eerste 

verbindingsvoetpad (schuin omhoog) 

met de Beukstraat naar rechts. Boven 

aan deze weg slaat u rechtsaf en volgt 

u deze weg (Beukstraat) richting het 

Julianakanaal. Steek de grote weg 

(voorzichtig) over en ga linksaf.  

 Loop dan voorlangs de kerk en ga 

naast de pastorie de trappen af. Ga hier 

links af en daarna met de bocht mee 

naar links. Deze weg (Op Den Berg) 

loopt over in de Dorpstraat. Aan de link-

erkant ziet u het Streekmuseum Elsloo.

Streekmuseum Elsloo

Dit gebouw was het woonhuis van de rijke 
Maasschipper Jan Conincx en dateert uit 
het begin van de 17e eeuw. Elsloo kende 
toen veel Maasschippers. In de Schippers-
beurs werd ook de lading van de schepen 
over de verschillende schippers verdeeld. 
Het gebouw bestaat uit twee delen, waar-
van het rechtergedeelte is gerestaureerd in 
de oorspronkelijke staat. De hardstenen
kruisramen zijn gedeeltelijk dichtgemet-
seld. Vroeger moest men namelijk belasting 
betalen naar het aantal ramen in het huis. 

 Maasberg Elsloo
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Het linkergedeelte doet tegenwoordig 
dienst als museum over het leven langs de 
Maas door de eeuwen heen.

 Blijf de Dorpstraat volgen in de richt-

ing van een kapel op een wegsplitsing.

Onderweg komt u langs restaurant De 

Conincx (rechterkant). In het restau-

rant bevindt zich een monumentale 

schoorsteen uit 1655. Bij de kapel gaat u 

rechtsaf, de Kaakstraat in.

Kapel Aan de Kaak

Op de driesprong waar nu een gotische 
kapel uit het begin van de 19e eeuw en 
een waterpomp staan, heeft vroeger een 
schandpaal gestaan. Mensen die een mis-
stap hadden begaan, werden hier publieke-
lijk ‘aan de kaak’ gesteld. Het kleine houten 
kruis in de kapel is in 2004 op een wonder-
lijke wijze bij een brand bespaard gebleven.

 Neem rechts de trappen naar bened-

en die het Kasteelpark in voeren. Neem 

in het Kasteelpark de eerste trappen 

naar rechts. Ga bovenaan weer naar 

rechts.

 Nu het Hellingpad volgen tot aan 

de vijver, waar u rechts aanhoudt. Hier 

ziet u Kasteel Elsloo liggen. Aan de 

rechterzijde passeert u in de helling de 

Botanische (heem)tuin van het IVN. 

Kasteel Elsloo en watermolen

Kasteel Elsloo is gevestigd in de voormalige 
economiegebouwen van het oorspronke-
lijke kasteel. Een onderdeel van deze 
bebouwing is de inpandige watermolen, 
de Slakmolen, uit 1552. Het eigenlijke 
kasteel, een groot herenhuis dat haaks op 
de nog bestaande toren stond, is helaas 
in 1885 door brand verloren gegaan. In de 
Maasbedding liggen overigens de resten 
van de oorspronkelijke burcht van Elsloo. 
Deze is in de 15e eeuw door de Maas 
verzwolgen. Bij lage waterstanden zijn de 
resten van de burcht nog zichtbaar.

 Loop de poort van het Kasteelpark uit 

en ga over de brug bij de kasteelvijver. 

Steek de weg over en neem de trappen 

die de helling opvoeren. Bovenaan bent 

u weer bij het Julianakanaal, hier gaat 

u rechtsaf. Volg het fietspad enkele 

kilometers langs het Julianakanaal naar 

Stein. Na de kruising met de snelweg 

(tweede viaduct) loopt u nog enkele 

honderden meters rechtdoor tot aan de 

trap. Ga de trappen af en ga onderaan 

rechtsaf op de verharde weg naar 

Brouwerij De Fontein.

 U bent nu weer terug bij het 

beginpunt.

 Beschermd dorpsgezicht, Elsloo

Streekmuseum Elsloo
Op de Berg 4-6, 6181 GT Elsloo

T. 046-437 6052, I. www.streekmuseumelsloo.nl

E. info@streekmuseumelsloo.nl

Het volkskundige museum is gelegen in de 

historische, beschermde kern van Elsloo. 

Het museum is gedeeltelijk ondergebracht in 

de voormalige schippersbeurs, gebouwd in 

maaslandse stijl in het begin van de 17e eeuw. 

De ernaast gelegen arbeiderswoningen geven 

een goed beeld van het leven en werken van de 

bevolking langs de Maas.

Café De Dikke Stein
Julianastraat 3, 6181GN Elsloo (Stein)

T. 046-437 3460

Café de Dikke Stein is de ideale plek om even 

rustig bij te komen na een heerlijke wandeling. 

Kom binnen en geniet van een goed glas bier 

of een andere heerlijke versnapering. Vanaf 

het terras heeft men een mooi uitzicht over het 

Julianakanaal en zijn hier ook heerlijke ijscoupes 

te verkrijgen. 

Het café is genaamd naar de verderop gelegen 

maaskei, welke voor Elsloo van grote

symbolische waarde is.
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Natuurroute 
Meers-Maasband

 Neem links van het Café de Witte 

Börstel het voetpad naar de dijk. Boven-

aan de dijk gaat u naar rechts via het 

valhek door de weilanden. Volg na het 

tweede valhek de veldweg recht voor u.

Links voor u ziet u Woodhenge. Dit is 

een verzameling oude boomstammen, 

gevonden in de Maas bij Maasbracht. Ze 

zijn hier geplaatst als een gedenkteken 

bij de start van het Grensmaasproject.

 U ziet de Grensmaas nu aan uw 

linkerzijde. Deze weg slingert door het 

Grensmaasgebied. Blijf deze volgen. In 

de bocht naar rechts ligt voor u hoeve 

‘De Weerd’. Vervolg uw weg aan het 

einde naar rechts.

over de hele lengte van 43 kilometer komt 
uit te zien: een rivier die de ruimte heeft, 
temidden van bijzondere natuur. Het 
proefproject daar trekt jaarlijks al enkele 
duizenden bezoekers. De rivierbeveiliging 
kost zo’n 500 miljoen euro en wordt betaald
uit de opbrengst van de winning van 53 
miljoen ton grind.

Het grind wordt deels weggeschraapt langs 
de Maasoevers, maar vooral gewonnen in
plaatsen als Bosscherveld, Borgharen, 
Itteren, Geulle aan de Maas, Meers, Natten-
hoven, Koeweide en Visserweert. De gaten 
die op een deel van die locaties ontstaan, 
worden weer opgevuld met grond die vrij-
komt bij het verbreden van het stroombed 
van de Maas. Het Consortium Grensmaas 
is een samenwerkingsverband van grind-
producenten, aannemers en Natuurmonu-
menten. 

  Start- en eindpunt > Café de Witte Börstel (Koevaart 15) 

  te Meers (naast fanfarezaal)

  Duur van de wandeling > ca. 2 uur

  Lengte > ca. 8  kilometer

De Maas

Liefdesliedjes zijn erover geschreven. Maar 
de rivier heeft ook een ander gezicht. Woest 
en ontembaar. Zoals tijdens diverse over-
stromingen de laatste jaren. ‘Veiligheid en 
groen door grind.’ Dat is het motto waar-
onder het Consortium Grensmaas in 2008 
is gestart met de werkzaamheden om de 
rivier tussen Maastricht en Roosteren  een 
nieuwe gedaante te geven. Veiliger, ruimer 
en nóg aantrekkelijker voor de recreatie. 
Door de verbreding van de stroomgeul
en verlaging van de oevers van de Grens-
maas lopen de bewoners straks vijf keer 
minder risico op een overstroming.

Langs die rivier ontstaat een nieuw aan-
eengesloten natuurgebied van minstens 
duizend hectare. Met afwisselende land-
schappen: ruige bossen, grasvelden, struik-
gewassen. Begraasd door wilde paarden en 
runderen. Boordevol bijzondere planten en 
diersoorten. Een paradijs voor wandelaars 
en fietsers. In Meers is op kleine schaal al 
mooi te zien hoe de Grensmaas er straks 

Het project Grensmaas start in Meers, 
Itteren en Bosscherveld en duurt zo’n 
vijftien jaar. 

Hoeve De Weerd

Tot in de 19e eeuw behoorde deze hoeve 
tot Maasmechelen aan de overzijde van 
de Maas en was hij omsloten door Maas-
armen. Het linkergedeelte hoorde niet bij 
de hoeve, maar was de verenigingskamer 
van de schutterij van Maasmechelen. Hier 
hielden de schutters legendarische drank- 
en eetfestijnen, waarbij vis de hoofdschotel 
vormde. Weerd (land aan water) komt van
Proostenweerd, naar de eigenaar van Maas-
mechelen: de Proost van het St. Servaes-
kapittel te Maastricht.

Natuurroute Meers

 De Maas bij Meers
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Wandelsportcentrum 
Walking Limburg
Kenniscentrum voor 

bewegen en gezond-

heid, kwaliteit van 

leven door bewegen!

Jacques Janssen, Leentstraat 39 6171 LD Stein

T. +31 (0)6 10 75 45 95

E. info@walkinglimburg.nl

I. www.walkinglimburg.nl

Bij ons kunt u terecht met al uw vragen over 

verantwoord bewegen en gezondheid. Wij 

trainen wandelaars, sportief wandelaars en 

nordic walkers voor een betere conditie en 

uithoudingsvermogen. Wij geven cursussen 

in nordic walking en Gps gebruik. 

Van dinsdag t/m zondag (het gehele jaar) 

trainen wij vanaf verschillende locaties, 

wandel en nordic walking groepen op 

diverse inspanningsniveaus.

U kunt bij ons terecht als sporter maar zeker 

ook als deelnemer met gezondheidsklachten, die 

onder goede individuele begeleiding van ons, 

aan zijn of haar conditie kan gaan werken. Wij 

werken daarom nauw samen met de 1e lijnszorg.

Wij werken met goed opgeleide en gediplo-

meerde/gecertificeerde trainers met jarenlange 

ervaring. 

Jaarlijks organiseren wij korte en langere 

wandelvakanties op maat in het buitenland voor 

diverse doelgroepen.

 Blijf deze weg volgen, later om het 

grindgat aan uw rechterhand, totdat 

u aan uw rechterzijde het Maasmonu-

ment ziet.

Maasmonument

Dit monument is naar aanleiding van de 
overstromingen van 1993 en 1995 geplaatst 
en heeft als titel ‘Lichtvanger’. Het is ge-
maakt door beeldhouwer en Meerssenaar 
Piet Berghs. Op vaste tijden vangen de 
trechters het zonlicht en projecteren dat in 
de grote stenen trechter.

 Ga aan het einde van de weg, bij de 

voetbalvelden naar links, bij de T-split-

sing naar links en meteen weer links de

Veldschuurdijk op. Volg de verharde 

weg tot u in het gehucht de Maasband 

bent aangekomen. Hier neemt u na het 

pleintje de eerste weg naar links. Dit is 

de Maasbandervaart. 

In de Bokkenrijderstijd (midden 18e eeuw) 
werd de schepen Walraeven hier overvallen 
en zijn gezin mishandeld door de Bokken-
rijders. 

 Bij de Maas aangekomen kunt u 

genieten van een tijdloos uitzicht over 

de Maas en aangrenzende natuur-

gebieden. Vervolgens gaat u naar rechts. 

Neem vervolgens niet de weg recht-

door, maar ga naar rechts en direct 

weer naar links. Dit is de Leuther-

hoekweg.

Leut (Leuth) in de Maasband

De naam verwijst naar het gedeelte van 
de Maasband, ooit een eiland in de Maas, 
dat tot Leuth aan de overzijde van de Maas 
behoorde. De Maasband was met een voet-
veer verbonden met Maeselhoven aan de 
overzijde. Pas in de 19e eeuw, na het ver-
landen van een scheidende Maasarm werd 
de Maasband bij Stein gevoegd. De over-
levering wil dat de Maasband is gesticht 
door protestantse bedienden van Kasteel 
Leuth. Tot op de dag van vandaag wonen 
hier nog steeds protestantse gezinnen die 
kerkelijk met de gemeente Urmond zijn 
verbonden. Eeuwenlang was de Maasband 
een protestantse enclave op katholiek 
gebied. Aan de linkerzijde ziet u een kapel-
letje op de hoek. Dit is gebouwd over een 
gedenkkruis. Het kruis herinnert aan Maria 
Nieuwenhuysen die op 6 oktober 1806 op 
deze plek werd vermoord.

 Loop via de Leutherhoekweg het 

gehucht uit. U blijft de weg volgen, 

kruist een pad over de dijk, passeert 

grenspaal 114, negeert een zeer scherpe 

bocht naar rechts en komt direct daar-

na op een T-splitsing. Hier gaat u naar 

rechts, blijf deze weg volgen. Geniet 

ondertussen van het weidse vergezicht 

op het oude havenstadje Urmond. 

Ga aan het einde van de weg, bij de 

T-splitsing, rechtsaf.
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 De bosjes links van u verbergen een 

grote waterzuiveringsinstallatie van 

chemieconcern DSM en de rioolwater-

zuivering voor de gemeente Stein. De 

weg leidt u uiteindelijk de dijk op. Volg 

deze weg rechtdoor over de dijk.

Eens beschermde deze dijk Stein tegen 
de Maasarm die tussen de Maasband en 
Stein lag. Dit gebied staat op de nominatie 
ontgrind te worden. Hierbij zal de Maas-
band weer op een eiland komen te liggen en 
de Maasarm opnieuw worden uitgegraven.

 Na het passeren van de dijk 

negeert u de weg naar rechts bij de Drie 

Boompjes en vervolgt u uw weg linksaf. 

Ook verderop houdt u links aan. Voor 

u, aan de voet van de hoge kanaaldijk, 

ziet u Hoeve de Laak liggen. Loop door 

totdat u de verharde weg bereikt. Hier 

gaat u rechtdoor op de kruising. U komt 

op een splitsing van meerdere wegen 

en voetpaden. 

 Blijf de dijk volgen. Halverwege staat 

rechts een veldkruis. Op dit punt brak 

zowel in 1880 als in de nieuwjaarsnacht 

van 1926 de dijk en verlegde de rivier 

haar stroom midden door het dorp 

Meers. De dijk werd na de overstroming 

van 1995 verzwaard en beschermt het

dorp tegen herhaling van doorbraken.

 Neem het verharde voetpad dat in 

het midden recht de helling op voert. 

Steek bovenaan de helling de weg over 

en loop parallel aan het kanaal naar 

rechts terug naar Meers.

Aan de rechterkant passeert u het borst-
beeld van de in een concentratiekamp 
gestorven verzetsstrijder kapelaan Berix. 
Hoeve de Laak was zijn ouderlijk huis. Nu 
is het tevens het oorlogsmonument voor de 
gemeente Stein.

 Bij de eerstvolgende splitsing aan het 

begin van de bebouwing gaat u naar 

links. Volg de Meerserkoestraat en loop 

door tot een T-splitsing. Hier gaat u naar 

links en neemt de Lindendriesstraat. Re-

cht voor u ziet u een dijk met een trap. 

Neem deze trap en ga bovenaan de dijk 

naar rechts. Hier heeft u een schitterend 

gezicht op de Maas en het landschap.

 Blijf de dijk volgen tot u aan het einde 

ervan weer bij het vertrekpunt bent 

aangekomen.

 Landelijke omgeving Meers

Natuurroute Meers

Café de Witte Börstel
Koevaart 15, 6181 PL, Meers - Elsloo

T. 06-25257309, I. www.witteborstelmeers.nl

Café de Witte Börstel is een gezellig bruin café 

en terras gelegen aan de grensmaas. Het café 

is dé uitstekende rustplaats voor fietsers, kano-

vaarders en wandelaars. Vanaf het terras starten 

diverse mooie wandelroutes. Kom genieten in 

en van Meers.

Kano & Rafting 
Maastricht
Koevaart 15, 6181 PL Meers

T. +31-6-15052903, E. info@kanomaastricht.nl

I. www.kanomaastricht.nl

Een ontspannen en avontuurlijke kano- of 

raft-tocht met stroomversnellingen op de grens-

maas. De tocht is geschikt voor jong en oud, met 

aansluitend een fiets- of wandeltocht door een 

mooi rivierenlandschap, langs het water, 

door pittoreske dorpjes, dijkpaden, de Terpkerk 

van Urmond en de bomencirkel van Meers 

( 'stonehenge' aan de Maas).
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Spirituele route 
Stein

 Start uw wandeling met de rug naar 

het museum. U loopt naar links.

Museum voor Grafcultuur

In het museum vinden unieke presentaties 
plaats van 6000 jaar grafcultuur in Neder-
land, van prehistorie tot aan de Middel-
eeuwen. Er zijn grafinventarissen te zien 
uit een oudere fase van de Nieuwe Steen-
tijd, uit de Late Bronstijd, Vroege IJzertijd, 
de Romeinse periode, de Merovingische 
periode en de Vroege Middeleeuwen. Over 
de wijze van cremeren en begraven, de 
grafgiften en de veranderingen als gevolg 
van nieuwe religies en het denken over de 
dood vinden presentaties plaats door mid-
del van films en informatiepanelen. Het 
museum is gebouwd rondom een 4500 jaar 
oude Neolithische grafkelder, een nationaal 
archeologisch monument, dat uniek is in 
Nederland.

Kasteel Stein

Dit kasteelcomplex uit de 13e eeuw staat 
ook wel bekend als het Missiehuis, omdat 
het van 1922 tot 1996 dienst deed als kloos-
ter/kloosterbejaardenoord en tot 1966 als 
opleidingscentrum voor priesters. Van de 
hoofdburcht is slechts een imposante ruïne 
over. Deze is op afspraak, onder leiding van 
een gids van de Stichting Erfgoed Stein, 
te bezoeken. Het voormalige Missiehuis is 
verbouwd tot een appartementencomplex.

 Neem het tweede pad rechts (door 

het smeedijzeren poortje) en ga dan 

linksaf bij de T-splitsing. Na vijftig meter 

ziet u aan uw linkerzijde de begraaf-

plaats van de paters en zusters die in 

het missiehuis hebben gewoond. Bij de 

begraafplaats gaat u rechtsaf richting 

vijver rond de kasteelruïne. 

  Start- en eindpunt > Museum voor Grafcultuur, Hoppenkampstraat 14a te Stein.

  De route loopt in een 8-vorm. U kunt er dus voor kiezen om één van de 

  twee lussen te lopen of de gehele route.

  Duur van de wandeling > korte lus ca. 1 uur > lange lus ca. 2,5 uur 

  Lengte > korte lus ca. 4,5 km > lange lus ca. 10 km

 Aan het einde van de weg gaat u 

links en de eerste straat weer rechtsaf. 

U loopt nu op de Kapelbergweg, lichte-

lijk bergaf. Na een bocht naar rechts ziet 

u aan uw linkerzijde een kapel.

Kapel ‘Maria in de Nood’

Deze zeer druk bezochte devotiekapel was 
oorspronkelijk gewijd aan de heiligen 
Richardus en Kilianus en is bekend sinds 
1400. Het ‘Keereind’ was vroeger een zelf-
standig rectoraat, maar werd in 1661 vere-
nigd met de parochie Stein. De kapel raakte 
in verval, maar werd in 1760 geheel in bak-
steen met speklagen herbouwd. Getuige de 
ramen aan de beide zijden van het altaar 
werd de kapel toen toegewijd aan ‘Maria 
in de Nood’.

 Loop rechtdoor tot aan de eerste 

kruising. Ga daar naar links, verder berg-

af de smalle weg in (Scharbergweg). 

Aan uw rechterzijde ziet u Kasteel Stein. 

Pater Antonius Johannes Munsters

Pater Antonius Johannes Munsters m.s.c. 
(1906-1993) werkte vanuit het seminarie 
en klooster van Stein. Zijn belangstelling 
voor het verleden ontleende hij aan de 
burchtruïne van Kasteel Stein, die tot het 
complex van het Missiehuis behoorde. In de 
loop van zijn leven heeft hij een grote schat 
aan historische documenten, waarvan hij 
er zelf meer dan 300 heeft geschreven, en 
archeologische vondsten verzameld. Hij 
was dan ook aanwezig bij de ontdekking 
van een galerijgraf aan de Hoppenkamp-
straat. De plek waar nu rondom het graf het 
Archeologisch museum is gebouwd. Zijn 
grootste zorg was het behoud van de arche-
ologische collecties na zijn dood. Samen 
met Pater Munsters is daarom de Arche-
ologiestichting Pater Munsters opgericht 

 Kerk Oud Stein
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en aan deze stichting heeft hij het beheer 
van alle collecties overgegeven. Inmiddels 
is deze stichting opgegaan in Stichting 
Erfgoed Stein.

 Als u bij de vijver bent aangekomen, 

loopt u linksaf rondom de vijver. De 

weg buigt naar rechts om het water 

heen en deze weg blijft u volgen. Bij 

het verlaten van het park gaat u een 

bruggetje over en loopt u rechtsaf langs 

de oude verdedigingsmuur van het 

kasteel tot voorbij Brouwerij De Fontein. 

Bij de driesprong houdt u rechts aan. 

Na dertig meter gaat u links de trappen 

omhoog. Bovenaan de trap gaat u rech-

tdoor (Nieuwstraat).

 De rechtdoorgaande weg buigt na 

een tijdje naar links (Beelenberg). Volg 

deze weg tot aan de gemetselde trap. 

Ga de trap af en ga onderaan rechtsaf 

en vervolgens het eerste pad linksaf. 

Steek bij de volgende kruising de weg 

een volksstam, de ‘Teuten’ of ‘Taters’, 
gewoond. Dit waren de voorzaten van de 
Bokkenrijders (1745 en 1770). Overdag leef-
den zij als gewone burgers, maar ’s nachts 
gingen zij op rooftocht. Vóór iedere tocht 
sprak de leider bij de steen zijn helpers toe, 
in een geheimtaal: het ‘taters’. Hierdoor 
konden anderen niet op de hoogte komen 
van hun snode plannen.

 U gaat rechtsaf (Kelderstraat) en blijft 

deze weg rechtdoor volgen tot aan de 

kerk aan uw linkerzijde.

over en ga het kleine steegje in (Violen-

steeg). Aan de rechterkant ziet u een 

kapel. Aan het einde van de steeg gaat 

u linksaf.

Kapel Onze Lieve Vrouw  
van de Rozenkrans

Deze Mariakapel dateert uit de 18e eeuw 
en werd gebruikt als rustaltaar bij de sac-
ramentsprocessie. Begin deze eeuw stond 
de kapel bij de Taterstein. In 1929 heeft de 
eigenaar van de percelen aan de Kelder-
straat de kapel afgebroken en opgebouwd 
op zijn huidige positie. Voor u ziet u een 
grote steen verschijnen.

Taterstein

De Taterstein is een steen van ongeveer 
vijfduizend kilo en heeft een oude geschie-
denis. Volgens een legende heeft in Stein 

Sint Martinuskerk Oud Stein

Deze kerk werd in de eerste helft van de 
15e eeuw opgetrokken. De kerk bestaat 
momenteel alleen nog maar uit het 19e 
eeuwse driebeukige schip. Na de toren-
brand in 2005 werd de kerk gesloten. 
Samen met het herstellen van de toren is 
besloten om de Martinuskerk ook een fikse 
opknapbeurt te geven en tevens een uitzon-
derlijk orgel te plaatsen. De werkzaam-
heden duurden vijftien maanden. Het 
resultaat is bijzonder mooi en de kerk is 
een bezoekje waard. Na de laatste renovatie 
in 2007 is de grafkelder van de heren van 
Stein opnieuw voorzien van een grafzerk.

 Kloosterkerkhof Missiehuis Stein

Stichting Erfgoed Stein
Hoppenkampstraat 14a, 6171 VP Stein T. 046-433 

8919, E. secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl

I. www.stichtingerfgoedstein.nl

Stichting Erfgoed Stein stelt zich ten doel het 

behoud en het toegankelijk maken van het 

cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente 

Stein. De stichting beheert het Museum voor 

Grafcultuur, de multifunctionele ruimte De 

Hoppenkamp met de Erfgoedwerkplaats, de 

Kasteelruïne van Stein, het Kloosterkerkhof in 

het Kasteelpark en de Archeologische collecties 

van pater Munsters en dokter Beckers. 
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 Ga voorbij de kerk rechtsaf de Kerk-

straat in en daarna op de T-splitsing 

links (Houterend). Bij de eerste vier-

sprong slaat u rechtsaf (De Vaart). 

Rechts ziet u een kruisbeeld. 

Kruisbeeld Houterend

In 1902 is dit kruisbeeld bekostigd en 
geplaatst door de buurtbewoners. Op de 
onderkant van het kruis ziet u een Maria-
figuur staande op een wolk. Dit houdt 
verband met de katholieke feestdag Maria 
ten Hemelopneming.

 Bij de volgende kruising gaat u weer 

rechtsaf (Ganzeweide). Aan de linker-

kant ziet u een kapel.

Kapel Bertha Meulenberg

In de begin jaren zestig was Bertha Meu-
lenberg ernstig ziek en de gedachte aan de 
dood was haar nabij. Ze kreeg contact met 
de Duitse Therese Neumann, een vrouw 
met bijzondere gaven, en via haar begon ze 
met een negendaagse noveen. Op de vierde 
dag hoorde ze vier klopsignalen en kreeg ze 
de boodschap om een kapel te bouwen. Op 
de negende dag van haar noveen trad plot-
seling de genezing in. Ze beloofde een kapel 
te bouwen en deze belofte deed ze gestand. 
Iedere zondag en op feestdagen wordt er 
nog een heilige Mis opgedragen en velen 
vinden er troost en verlichting.

 Bij de volgende T-splitsing houdt u 

rechts aan. Daarna buigt de weg naar 

links. Loop bij de viersprong rechtdoor 

tot aan een klein driehoekig pleintje 

links midden in de weg. Voor u ziet u 

twee beelden.

De Besj en de Brikkebekker

Het beeld ‘De Brikkebekker’ herinnert aan 
een tijdperk waarin veel Steindenaren de 
grens overtrokken naar Duitsland om te 
werken als seizoenarbeiders. De baksteen-
industrie in Duitsland werd tussen 1860 en 
1940 bevolkt door hele gezinnen uit Stein. 
Minstens vijf maanden per jaar werkten 
ze daar onder moeilijke omstandigheden. 

In de handen houdt de ‘Brikkebekker’ een 
steenvorm die voor het maken van de bak-
stenen gebruikt werd. ‘De Besj’ is eigenlijk 
een Steinse naam voor een oude vrouw. 
De activiteiten die ‘de Bèsje’ met hun tra-
ditionele klederdracht opluisteren, hebben 
altijd iets te maken met vrolijk samenzijn. 

MFC de Grous
Heerstraat Centrum 38, 6171 HW Stein

T. 046-888 1245, I. www.mfcdegrous.nl

E. info@mfcdegrous.nl

MFC de Grous is het multifunctionele en cul-

turele centrum van Stein en beschikt over een 

groot aantal zalen, van klein tot groot, geschikt 

voor vele doeleinden. In ons Aetkaffee kunt u 

iedere dag vanaf 12.00 uur (m.u.v. maandag) 

terecht voor een kopje koffie, een heerlijke 

lunch, of een lekkere maaltijd. De keuken is 

open tot 20.00 uur.

Café-Brasserie Merode
Merodestraat 31, 6171 XM Stein

T. 046-433 9131, I. www.partyervice-merode.nl

E. info@partyservice-merode.nl

Een gezellige bar voor een lekker hapje en/of 

drankje. Van maandag t/m vrijdag 16.30 - 20.00 

en op zaterdag en zondag van 11.30 - 20.00 uur is 

de keuken geopend. Wij beschikken over 

een ruime parkeergelegenheid en zijn rolstoel-

vriendelijk. 

Wij staan garant voor een goede en vriendelijke 

bediening. Wij heten u van harte welkom.
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Hun klederdracht is uit de tijd tussen 1700 
en begin 1900 en is in die tijd weinig veran-
derd. De kleding werd gedragen 
tijdens het werken op veld en erf. In het 
mandje zat altijd iets tegen de honger en de 
dorst. Stein was een klein dorp dat, buiten 
de mensen op het kasteel, weinig rijkdom 
kende. De klederdracht getuigde dan ook 
van eenvoud en gebruiksvriendelijkheid.

 Bij dit pleintje kunt u kiezen om rech-

tdoor te lopen, terug naar het startpunt, 

of linksaf te slaan voor de tweede lus. 

Wilt u terug naar het startpunt? 
 Loop dan rechtdoor en ga bij de 

vierde straat rechts (Halstraat). Volg de 

eerste weg links (Gavarellestraat) tot aan 

de T-splitsing (Hoppenkampstraat) waar 

u rechtsaf gaat. Steek bij de kruising 

recht over en loop door tot aan het 

Museum voor Grafcultuur.

Steinerbos

Het Steinerbos gaat terug op een onont-
gonnen stuk van het oorspronkelijke bos 
op de Graetheide. Dit bos was eeuwenlang 
een onderdeel van het jachtgebied van 
de kasteelheren van Stein. In de vorige 
eeuw werd het gebied aangekocht door de 
toenmalige Staatsmijnen en ingericht als 
park en speeltuin voor de kinderen van de 
mijnwerkers op de Staatsmijn Maurits te 
Geleen. Nadien is dit park overgedragen 
aan de gemeente Stein.

Heemtuin en Boschhook

Bij het IVN kunt u een bezoek brengen 
aan de heemtuin en de Boschhook. In de 
Boschhook, waar het IVN Stein een groot 
deel van haar activiteiten ontplooit, staat 
het voormalige openluchttheater van het 
Steinerbos. Om en in dit cultureel erfgoed 
heeft het IVN Stein een mooie natuur 

Wilt u de tweede lus lopen?
 Ga dan linksaf bij het pleintje met de 

twee beelden. Steek de volgende kruis-

ing over en loop de lange laan (Sander-

boutlaan) die volgt helemaal uit. Aan 

het einde van de weg gaat u rechtsaf 

(Schinekstraat). Sla daarna aan het ein-

de van de weg linksaf (Mauritsweg). 

Loop 250 meter rechtdoor tot de ingang 

van het Steinerbos (rechts).

Bij de ingang van het Steinerbos ziet u 
in een nis van de afscheidingsmuur een 
gefragmenteerd reliëfwerk. Het geheel 
bestaat uit 12 blokken kunststeen of 
gietbeton. Het kunstwerk is ontworpen 
door kunstenaar Eugene Quanjel die in 
Zuid-Limburg, maar ook daarbuiten een 
onnavolgbare veelsoortigheid van werken 
heeft nagelaten. Niet alleen beeldhouww-
erken en schilderijen, maar ook bouwwerk-
en, glas-op-glastechniek, interieurs, parken 
en zelfs praalwagens voor optochten.

gecreëerd. Zo loopt er een wandelpad om 
en door de heemtuin, waaraan vele bomen 
zijn geplant. De heemtuin heeft zo’n drie-
honderd ‘heemplanten’, deze zijn geplaatst 
tussen de voormalige zitplaatsen van het 
openluchttheater.

 Hier gaat u rechtsaf door de hoofdin-

gang het Steinerbos binnen. U loopt nu 

rechtdoor. 

Na 200 meter ziet u rechts het pannen-

koekenhuis ‘Hole 19’ en links brasserie 

Steinerbos liggen. U blijft nog 50 meter 

rechtdoor lopen (bord fietspad) tot aan 

de Y-splitsing. Bij deze splitsing gaat u 

linksaf. Na 50 meter gaat u een houten 

bruggetje over (links ligt de roeivijver en 

rechts de eendenvijver) en hierna gaat u 

direct rechtsaf. Links van u zijn typische 

houten huisjes uit het mijnwerkersver-

leden te zien.

Brasserie Steinerbos
Steinerbos 1, 6171 AL Stein, T. 046-423 3925

I. www.brasseriesteinerbos.nl

E. horeca@steinerbos.nl

 

Een gezellige brasserie waar u dagelijks vanaf 

11.30 uur welkom bent voor een lunch of diner. 

Het is heerlijk toeven op het terras in het 

prachtige Steinerbos met een kopje koffie met 

vlaai of een borrel. Daarnaast kunt u terecht 

voor feesten en partijen, vergaderingen, 

personeelsfeesten en bruiloften. We beschikken 

over een ruim aantal gratis parkeerplaatsen.

 Roeivijver in het Steinerbos
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 Op het einde van deze weg gaat u op 

de T-splitsing linksaf. Na 50 meter komt 

u uit in de Diependaalstraat. In de Die-

pendaalstraat neemt u de eerste weg 

links af (Dieterenstraat). Deze loopt u 

uit tot het einde van de straat. Hier gaat 

u linksaf (Stadhouderslaan) en meteen 

daarna rechtsaf (Tilliastraat). Vervolgens 

neemt u de eerste weg rechtsaf (Toe-

bakstraat).

 Aan het einde van de weg gaat u 

linksaf, blijf deze weg rechtdoor volgen. 

U loopt daarbij over een brug van de 

snelweg. Blijf na de brug rechtdoor 

lopen en volg aan het einde van de 

straat een scherpe bocht naar rechts. 

Daarna neemt u de eerste weg naar re-

chts (Arnolden-straat). Ga vervolgens bij 

de derde kruising naar links (Heisteeg) 

en bij de eerstvolgende rotonde naar 

rechts. Sla nu de eerste weg links in 

(Den Hoekstraat), ga de eerste weg naar 

rechts en aan het einde van de weg 

naar links. Weer passeert u een brug 

over de snelweg. 

 U gaat dan direct linksaf het voetpad 

op (bord voetpad). Na 50 meter komt 

u op de Hayweghenstraat uit. Aan het 

einde van het voetpad gaat u linksaf. 

Na 100 meter maakt de weg een bocht 

naar rechts (Keerend) hier gaat u bij de 

tweede straat rechtsaf (Hoppenkamp-

straat) en na 100 meter bent u weer bij 

het startpunt (Museum voor Grafcultuur) 

aangekomen.

Visschers Midgetgolf 
en Pannenkoekenhuis 
Hole 19

Steinerbos 2, 6171 AL Stein 

T. 046-433 1219 / 06-31 010 900 

I. www.midgetgolf-stein.nl

E. info@midgetgolf-stein.nl

Midgetgolf voor iedereen!

Wie kent het spel niet! Iedereen heeft het wel 

eens gespeeld. Midgetgolf is gegarandeerd een 

heel gezellige groepsactiviteit en als de winnaar 

dan ook nog een leuk prijsje mee naar huis 

kan nemen is het helemaal mooi. Bij Visschers 

Midgetgolf kunt u samen met uw familie, 

vrienden en collega’s genieten van 18 uitdagen-

de Midgetgolf banen. Graag informeren we de 

gasten over diverse spelideeën, reglementen en 

hoe de mini-golfstick het best vast gehouden 

kan worden. De banen zijn 's avonds goed en 

sfeervol verlicht en liggen op een oppervlakte 

van 8000 mtr2.

Prijzen midgetgolf

• Volwassenen per ronde: € 4,- • Kinderen t/m 

12 jaar, per ronde: € 2,00. Vraag ook naar onze 

stempelkaart: 10 stempels, ronde 11 gratis. 

Hole 19

Het restaurant-pannenkoekenhuis Hole 19 biedt 

iedereen de mogelijkheid om te genieten van 

een hapje en drankje. Hole 19 biedt ruimte aan 

50 gasten en beschikt bovendien over 100 m2 

overdekt terras welke net als de midgetgolfba-

nen 's avonds zijn verlicht. Bij Hole 19 kunt u ook 

terecht voor: Familiefeesten, communiefeesten, 

verjaarspartijen, personeelsfeesten, buurtbijeen-

komsten en verenigingstreffen. 

 

Kinderfeestjes

Ook voor de kinderen is midgetgolf een heel 

plezierige bezigheid. Wij bieden daarom een 

leuk kinderfeest voor € 8,50 p.p. bestaande uit:

rondje midgetgolf, frites met snack, een flesje 

drinken

Prijzen midgetgolf bij feesten v.a. 30 personen. 

• Volwassenen per ronde: € 3,50

• Kinderen t/m 12 jaar per ronde: € 2,00

Openingstijden

• Vanaf 1 april tot 15 oktober is Visschers Midget-

golf en Pannenkoekenhuis Hole 19 iedere dag 

geopend van 10.00 tot 22.00 uur. 

• Vanaf 15 oktober iedere woensdag van 12.00 tot 

18.00 uur. Zondags van 9.30 tot 18.00 uur. 

• Reserveren is gewenst!

 IVN tuin Steinerbos 
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Fietsroute  
De Maaskanter

Ontdek de mooiste plekjes van de Maas-
kant! Fiets- en wandelroute ‘De Maaskant-
er’ voert u langs de historische kernen, 
monumenten en landschappen binnen de 
gehele gemeente Stein. De twee onverharde 
delen in de route kunt u heel eenvoudig 
vervangen voor verharde delen (middels 
de plattegrond in de brochure). Er is ook 
een kortere, geheel verharde variant van 19 
kilometer. Deze route is tot stand gekomen 
met behulp van Wandelsportcentrum 
Walking Limburg.

 Verlaat het museum en ga rechtsaf. 

Ga bij de T-splitsing naar links, over 

de Scharberg. Ga direct weer linksaf, 

richting Meers. Na een tijdje steekt u de 

kanaalbrug van het Julianakanaal over. 

Ga daarna rechtsaf, ook weer richting 

Meers.

grote, recreatieve trekpleister. Het grootste 
gedeelte van de scheepvaart dat via de Maas 
naar België gaat, gaat door het Julianaka-
naal. Het kanaal is geopend in 1935 en is 
vernoemd naar Prinses Juliana. Voor de 
aanleg van het kanaal moest een gedeelte 
van het oude Elsloo verdwijnen.

 Even voorbij het bord ‘Meers’ slaat u 

linksaf, waarna u de Dijkweg volgt. Aan 

het einde van de Dijkweg ligt links café 

‘De Witte Börstel’. Ga op de T-splitsing 

rechtsaf, over de Koeweide. 

Bomencirkel

In de Meerser Koegriend langs de Maas 
staan vijftien boomstammen die doen ver-
moeden dat hier een bos is afgebrand. De 
waarheid is echter anders. De bomen zijn 

  Start- en eindpunt > Streekmuseum Elsloo, Op de berg 6 te Elsloo

  Duur van de fietstocht > ca. 2 uur 

  Lengte > ca. 27 kilometer of 19 kilometer (verkorte route)

  De fietstocht start bij het Streekmuseum Elsloo en is tevens geschikt 

  voor scootmobilisten. 

Driemansbunker 

Nadat u de kanaalbrug bent overgestoken 
en u weg naar rechts vervolgt richting 
Meers, ziet u na een aantal meter aan 
uw linkerkant een bunker uit de tweede 
wereldoorlog. Deze Nederlandse bunker, 
(betonkazemat S-54 uit 1939), is nog het 
enige tastbare bewijs van de felle gevech-
ten die hier, bij de Duitse inval op 10 
mei 1940, hebben plaatsgevonden. Deze 
driemansbunker, (type ‘stekelvarken’) was 
onderdeel van het verdedigingsstelsel bij 
de brug over het Julianakanaal. Het is de 
laatste van de 45 betonkazematten die het 
Leger vanaf augustus 1939 aan de Maaslinie 
(‘Julianakanaal-linie’) tussen Maastricht en 
Echt liet optrekken. Deze bunker is nu door 
de stichting IKL ingericht als verblijf voor 
vleermuizen.

Het Julianakanaal volgt de loop van de 
Maas vanaf Maastricht (bij de stuw van 
Borgharen) tot Maasbracht over een 
afstand van ca. 36 kilometer en is een 

1400 tot 1700 jaar oud en maken deel uit 
van een nieuw monument, Woodhenge. De 
bomen kwamen onder het grind vandaan 
bij afgravingen in Stevensweert. Zij sym-
boliseren de kracht van moeder natuur. 

 Ga na 200 meter linksaf op de kruis-

ing en blijf de verharde weg volgen. 

Blijf deze weg volgen, later om het 

grindgat (aan uw rechterhand), totdat 

u aan uw rechterzijde het Maasmonu-

ment ziet. Ga daar aan het einde van de 

weg bij de voetbelvelden naar links. Bij 

de T-splitsing naar links en meteen weer 

links de Veldschuurdijk op.

 Bomencirkel / Woodhenge Meers

Fietsroute De Maaskanter
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Lichtvanger

De lichtvanger is een Maasmonument, 
dat werd geplaatst naar aanleiding van de 
overstromingen die de Maas in de vorige 
eeuw veroorzaakt heeft. Op de lichtvanger 
c.q. het rotsblok staan zes roestvrijstalen 
trechters die het licht van de zon verdelen. 
Daarnaast zijn het watervangers die het re-
genwater verzamelen en verdelen. Ze staan 
dan ook symbool staan voor de zijrivieren 
van de Maas. 

Drinkwatertappunt Maasband

Kraanwater is een goede, goedkope en ge-
zonde dorstlesser. In de zomermaanden is 
er een drinkwatertappunt in de Maasband 
te vinden (op de hoek Leutherhoekweg / 
Maasbanderkerkweg). Hier kunnen wan-
delaars, viervoeters, toeristen en fietsers 
gratis drinkwater pakken en daarbij geniet-
en van een prachtig uitzicht op de Maas. In 
de wintermaanden wordt het watertappunt 
verwijdert om vorstschade te voorkomen en 
onderhoud te verrichten.

 U passeert aan uw rechterhand

het gehucht Veldschuur. Op de drie-

sprong gaat u rechtdoor, over de 

Maasbanderkerkweg. 

Kademuur 

Aan de linkerkant ziet u ‘Langs de Bath’. 
Dit is de plek waar vroeger de haven van 
Urmond lag. Hier lag de Sjlwoat, een hoge 
dijk die er in de jaren vijftig was geplaatst. 
Van de oude kademuur is slechts een 
hardstenen bovenkant te zien over een 
lengte van een tiental meters, genaamd 
Kademuur ‘De Bath’. 

U kunt nu kiezen voor  
de korte variant van 
19 kilometer.

Verkorte route 

 Ga bij het plaatsnaambord Maasband 

rechtsaf richting Stein. U blijft deze weg 

1,2 kilometer volgen tot op de T-split-

sing. Hier ziet u een borstbeeld van 

kapelaan J.W. Berix. Steek nu de weg 

over en ga linksaf over het fietspad naar 

de brug over het Julianakanaal. Ga over 

de brug en vervolgens direct linksaf en 

rechtsaf. Op de T-splitsing gaat u re-

chtsaf, de Brugstraat in. U bent nu weer 

op de hoofdroute.

 Lees verder na ‘Hier komt de korte 

variant weer op de hoofdroute.’

Complete route 

 Blijf de weg volgen tot aan de Maas-

kade. Ga daar rechtsaf, de Leutherhoek-

weg in. Na 250 meter eindigt de verhar-

de weg. U blijft deze weg volgen, kruist 

een pad over de dijk, passeert grenspaal 

114, negeert een scherpe bocht naar 

rechts en komt direct daarna op een 

T-splisting. Hier gaat u naar links.

 Ga na 1 kilometer op de kruising (be-

gin asfaltweg) bij Urmond rechtdoor de 

Beekstraat in. Aan de linkerkant ziet u 

het Terpkerkje. Ga bij de kruising met de 

Raadhuisstraat linksaf. 

 Daarna op de T-splitsing opnieuw 

linksaf (Plakstraat). Volg deze weg, 

die overgaat in de Julianastraat en 

vervolgens in de Kerkstraat. 

 Veerpont in Berg a/d Maas

Terras Maasoever
Berger Maasstraat 17, 6129 BC Berg a/d Maas 

T. 046-4267194, E. info@terras-maasoever.nl

I. www.terras-maasoever.nl  

Een gezellig en uniek stukje terras met een 

prachtig uitzicht op de maas en het veerpont 

in Berg a/d Maas. Geniet van een kopje koffie 

in oud Engels servies en een heerlijk stukje 

huisgemaakt gebak. Terras Maasoever biedt een 

kleine kaart met tal van lekkere gerechten en 

voor een heerlijk verfrissend nagerecht is er 

keuze genoeg. Het terras is gedurende het 

voorjaar en zomermaanden dagelijks geopend.

Fietsroute De Maaskanter
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 U bevindt zich nu in Berg aan de 

Maas. Ga bij de T-splitsing linksaf 

richting het veerpont over de Maas. Dit 

is de Berger Maasstraat. Bij het volgende 

kruispunt gaat u rechtsaf, de Veerweg 

in richting Obbicht/ Grevenbicht. Op 

de kruising bij café Lombok gaat u 

rechtdoor over de Grachtstraat. Sla bij 

de T-splitsing rechtsaf (Kanaalweg) en 

bij de volgende T-splitsing opnieuw 

rechtsaf.

 U komt nu op een viersprong. Houd 

hier schuin rechts aan, tussen de groen-

perken door. Dit is de Margrietstraat. 

Volg deze tot aan de Y-splitsing, waar u 

op het Ireneplein rechtsaf gaat. Daarna 

gaat u linksaf naar de Obbichterstraat 

en vervolgens opnieuw linksaf, de brug 

bij het Julianakanaal over. Ga na de 

brug direct rechtsaf (Molenweg-Noord) 

en na 500 meter linksaf. Dit is de 

Louisegroeveweg. 

 Op de kruising, na zo’n 800 meter, 

gaat u rechtsaf over de onverharde 

weg en daarna de eerste weg rechtsaf 

richting de bebouwing. Aan het einde 

van de onverharde weg gaat u naar links 

en direct weer naar links. Dan de eerste 

straat rechtsaf, de Swentiboldlaan in. 

Tot slot gaat u de tweede straat linksaf 

en vervolgens de eerste straat rechts, de 

Odalaan in. Aan uw rechterhand ziet u 

de molen van Urmond.

 Ga nu de derde straat rechtsaf. U 

bevindt zich in de Kerkstraat. Ga op de 

T-splitsing linksaf, de weg gaat nu over 

in het Wilhelminaplein. Aan de rechter-

kant ziet u de Martinuskerk.

Martinuskerk 

De huidige kerk werd in neogotische stijl 
ontworpen door architect Johannes Kayser 
en gebouwd in 1884. De Sint-Martinuskerk 
is een driebeukige kruiskerk met een in-
gebouwde 14e-eeuwse mergelstenen toren 
van drie geledingen met ingesnoerde spits.  

 Houd rechts aan, volg de Kelderstraat.

Standerdmolen 

De standerdmolen van Urmond dankt zijn 
naam aan het type molen. De standerd is 
de verticaal geplaatste spil waarmee de 
molen kan ronddraaien naar de wind. De 
Urmondse molen werd in de Franse tijd 
gebouwd in opdracht van Aegidius Bau-
duin. De molen had diverse eigenaren en 
kwam in 1964 in handen van de gemeente 
Urmond. De restauratie werd in de jaren 
zeventig uitgevoerd onder toezicht van de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg. Sinds 
augustus 2014 is de molen, net als Kasteel 
Elsloo en de kasteelruïne van Stein eigen-
dom van Stichting Limburgs Landschap.

 Ga bij de tweede straat linksaf (dr. 

Schaepmanstraat) en vervolgens op de 

kruising rechtdoor. Daarna gaat u de 

eerste straat rechtsaf, de Graetheide-

laan in. Aan het einde van deze straat 

gaat u linksaf, Molenweg-Zuid in. 

Aan de rechterkant ziet u de Maria/

Bokkerijderskapel. 

 Ga op de rotonde rechtsaf en daarna 

vóór de brug over het Julianakanaal 

linksaf. Dit is de Paalweg. Ga bij de 

T-splitsing rechtsaf en aan het einde van 

de weg weer rechtsaf, de spoorwegbrug 

over richting Stein. Bij de rotonde gaat 

u rechtdoor, de Veestraat in. Deze gaat 

over in de Heerstraat-Noord. Sla na het 

bord ‘Stein’ de tweede straat rechtsaf 

(Houterend). 

Havenmonument 

Omdat het aantal schepen toenam, be-
stond er begin jaren vijftig behoefte om 
de Steinse haven te moderniseren en te 
vernieuwen. Hoe belangrijk deze haven 
was, bleek wel door de onthulling van het 
speciale havenmonument later dat jaar. 
Het monument stelt een havenarbeider 
voor, samen met een mijnwerker en een 
landbouwer. Bovendien zijn er op de 
sokkel de wapens van Limburg en Stein 
aangebracht.

 Ga op de T-splitsing rechtsaf, de 

Kuiperstraat in, en bij de volgende 

T-splitsing linksaf (Brugstraat).

 Standerdmolen in Urmond
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 Hier komt de korte variant weer 
op de hoofdroute.

 Ga onder de brug door en op de 

T-splitsing rechtsaf (Steenwegstraat). 

Na 800 meter komt u langs brouwerij 

‘De Fontein’ aan uw linkerhand en het 

kasteel van Stein aan uw rechterhand. 

Houd vervolgens bij de Y-sprong rechts 

aan en ga daarna rechtdoor tot aan 

de Mariakapel. De weg maakt nu een 

scherpe bocht naar links. U komt op een 

kruising waar u rechtdoor gaat, over de 

Keerenderkerkweg. Sla daarna de eerste 

weg rechtsaf en dan de tweede weg 

opnieuw rechtsaf (Heerstraat-Centrum). 

 Neem de brug over de snelweg en 

ga bij de rotonde rechtsaf over de 

Driekoulenweg. Deze weg gaat over in 

een fietspad, door een groenstrook en 

onderlangs een talud van de Beekstraat. 

Volg deze weg tot het bord Elsloo.  Hier 

gaat u rechtsaf.

Winandus kapel ofwel  
‘t Bluuske van Catsop 

De kapel is een middeleeuwse Mariakapel 
met een alarmbel op het dak. Vandaar de 
naam Bluuske, een samentrekking van bel-
huuske. In 1848 werd de kapel herbouwd 
en de legende van de Heilige Winandus uit 
Meers in het plafond afgebeeld.

 Hier gaat u rechtsaf. De weg heet Op 

De Dries. Ga bij de eerste weg, vóór het 

pleintje, linksaf en volg deze weg recht-

door. U passeert een kruispunt met aan 

uw linkerhand het wegkruis Kruis 

Amsterveld. Blijf rechtdoor gaan en 

volg de geasfalteerde weg, die een 

scherpe bocht naar rechts maakt. Ga 

na 800 meter linksaf de spoorbrug over 

en direct weer rechtsaf (Terhagen, een 

parkeergelegenheid). Op de T-splitsing 

gaat u linksaf, de Kaakstraat in en bij de 

volgende T-splitsing opnieuw linksaf. 

Driekoulenweg

De straatnaam ‘Driekoulenweg’ voert terug 
naar drie landweren die tussen Stein en 
Elsloo bij elkaar komen in het dal van de Ur. 
Het riviertje de Ur ontspringt uit een bron 
nabij het missiehuis, loopt langs het Juli-
anakanaal via Meers naar Urmond, waar 
het in de Maas uitmondt. 

 Ga bij de kruising rechtdoor over 

de Driekuilenstraat. Steek het volgen-

de kruispunt rechtdoor over, ga bij 

de T-splitsing linksaf en direct weer 

rechtsaf (Charles De Gavrestraat). Bij 

het kruispunt gaat u linksaf de Sta-

tionsstraat in en daarna de eerste straat 

rechtsaf. Steek de spoorbrug over, de 

straat gaat over in Mergelakker. Vervol-

gens slaat u de eerste straat linksaf en 

bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich 

nu in de Daalstraat. Volg deze weg tot 

aan kapel ‘t Bluuske, dat midden op de 

kruising staat. 

U staat nu in de Dorpsstraat, aan uw 

rechterkant ziet u de kapel aan de Kaak-

straat.

Kapel aan de Kaak 

Deze kapel ligt in het centrum van oud-
Elsloo, waar de Dorpsstraat zich splitst 
in de Raadhuisstraat en de Kaakstraat. 
De kapel stamt vermoedelijk uit de jaren 
1820-1830, heeft een gotische bouwstijl en is 
opgetrokken uit veldbrandsteen, gemetseld 
in kruisverband. Binnen op het marmer-
en altaar staat een beeld van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes. De directe omgeving 
heet ‘Aan de Kaak’, die verwijst naar de 
traditionele strafmethode (Kaak is Schand-
paal) voor bijvoorbeeld diefstal. 

 Na tweehonderd meter bent u weer 

terug bij Streekmuseum Elsloo.

 Kajakken & raften op de Maas

 Landschap Catsop
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Stein verder 
verkennen?

Toeristische Werkgroep 
Maaskentj 

De gemeente Stein heeft de afgelopen 

jaren door de wandelroutes in deze 

brochure vele wandelaars mogen 

begroeten in haar gemeente. 

Door dit succes zijn er een behoorlijk 

aantal andere routes ontstaan die even-

eens meer dan de moeite waard zijn, 

zoals het Waterleerpad, Heidekamppad, 

Van Kingbeek tot Knup en routes in 

Kasteelpark Elsloo. 

Deze brochure is het resultaat van een 

aantal Steinse ondernemers, vrijwillig-

gers, verenigingen, de gemeente Stein 

en VVV Zuid-Limburg. In 2007 heeft 

deze groep belangeloos het initiatief 

genomen om samen te werken aan 

een (nog) beter toeristisch imago van de 

gemeente Stein. Onder de naam Toeris-

tische Werkgroep Maaskentj werd hier-

voor in 2008 een stichting opgericht,

waarvan deze wandelbrochure één van 

de eerste resultaten is. De gemeente 

beschikt over diverse pareltjes waarvan 

menig toerist of zelfs de inwoners geen 

weet hebben. 

Hoog tijd om dit te veranderen, want 

de Toeristische Werkgroep Maaskentj is 

unaniem van mening dat de gemeente 

Stein voor iedereen veel te bieden heeft! 

Bekijk alle pareltjes op 

www.steinstilgenieten.nl 

Alle routes door de gemeente Stein 

vindt u terug op de website 

www.steinstilgenieten.nl 

Op pad in Zuid-Limburg
T. 043-609 8500, I. www.limburgwinkel.nl

E. routepunt@vvvzuidlimburg.nl

 

In Zuid-Limburg vindt de wandel- en fietslief-

hebber een netwerk van wandel, fiets -en moun-

tainbike routes. Met paden dwars door helling-

bossen, wilde oevergebieden langs de Maas, 

Geul en Gulp, langs grazende koeien, molens 

en vakwerkboerderijen. Met steile klimmetjes 

en schitterende vergezichten en altijd wel een 

gezellig terras in de buurt. De bewegwijzerde 

routenetwerken zijn gratis te downloaden via 

www.vvvzuidlimburg.nl/routes. 

Via www.limburgwinkel.nl kunt u eenvoudig 

fiets, - wandel of mountainbikekaarten van de 

gehele regio online bestellen.
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Colofon

Deze brochure is een uitgave van de 

Toeristische Werkgroep Maaskentj, 

Gemeente Stein en VVV Zuid-Limburg.

Wij hebben deze brochure met de 

meeste zorg samengesteld. 

Alle informatie hierin wordt echter 

verstrekt zonder aansprakelijkheid 

onzerzijds. 

© VVV Zuid-Limburg 2018 

Coördinatie & algemene tekst: toeristische 

werkgroep Maaskentj, Jack Jacobs, 

VVV Zuid-Limburg, Wendy van Zanten, 

gemeente Stein 

Fotografie: Fons Verhoeve, Jack Jacobs, 

Jo Vrancken, VVV Zuid-Limburg 

Opmaak: Het Vormlab, Heerlen 

Cartografie: Anyway Productions, 

Heinkenszand 

Druk: Kontinu Sittard

VVV Limburg 
Winkel
 

Kennismaken met Limburgse streekproduc-

ten, wijnen, likeuren, bieren, Limburgse CD’s, 

boeken, hap en staparrangementen, outdoor-

artikelen, Limburgse kunst en nog veel meer 

kan in de VVV Limburg Winkels. 

Deze treft u aan in het centrum van Sittard 

(Rosmolenstraat 2), Gulpen, Heerlen, Vaals en 

Valkenburg. Daarnaast kunt u terecht bij het 

VVV Servicepunt van Stein, gesitueerd bij De 

Domijnen (Heerstraat Centrum 38) te Stein. 

Onze overige VVV infopunten in de 

Grensmaasvallei vindt u in > Geleen (Sigaren-

magazijn Deli, Raadhuisstraat 15) > Schinnen 

(Supermarkt Jumbo Oirsbeek, Markt 20) 

> Beek (Readshop Beek, Markt 63) en Echt (De 

Domijnen, Bovenstestraat 11). 

Meer informatie 

T. 0900-555 9798 (€ 1,- p.g.) 

tijdens kantooruren

I. www.vvvzuidlimburg.nl 

E. info@vvvzuidlimburg.nl

Brand bier in Stein

De Brand bierbrouwerij is de oudste brouwerij 

van Nederland (sinds 1340). Dagelijks wordt er 

met passie en liefde voor het vak gebrouwen. 

Ook in Stein kunt u voor, tijdens en na uw 

bezoek stil genieten van het bier waar 

Limburg trots op is.

 

Brouwerij De Fontein (zie ook pag. 18)

Een kleinschalige, ambachtelijke brouwerij met 

een sfeervol proeflokaal en terras. Hier geniet u 

van huisgemaakte producten zoals: speciaalbier-

en, likeuren, vlaai, appelsap en bostelbrood.

 

Brasserie Merode (zie ook pag. 35)

Een gezellige bar voor een lekkere kop koffie, 

fris, wijn of een glaasje Brand bier. Tevens het 

goede adres voor al uw buffetten en barbecue 

arrangementen.

 

MFC De Grous (zie ook pag. 35)

MFC de Grous is het multifunctionele en cultu-

rele centrum van Stein. In het Aetkaffee/Brasse-

rie kunt u iedere dag (m.u.v. maandag) terecht 

voor een kopie koffie, een heerlijke lunch  en 

vele varianten Brand bier.

’t Veurletste

Bij café/brasserie 't Veurletste kunt u genieten 

van vers bereide gerechten, en (na)borrelen in 

het café met huiskamer sfeer. Voor de Brand 

bier liefhebber is er meer dan voldoende keus.

 

Preuverie ‘t Pintelierke

Café – Terras ‘t Pintelierke treft u aan de rand 

van recreatieoord Steinerbos.  Met uitzicht op 

de kerk komt u binnen in een  huiselijke sfeer. 

Op ons terras vindt u de perfecte plek voor een 

van de vele soorten Brand bier.

 

Café De Bekker

Café de Bekker wordt al meer dan vier gene-

raties door dezelfde familie uitgebaat aan het 

Wilhelmina plein te Stein. Een plek waar jong 

en oud zich ontmoeten onder het genot van 

een Brand Bier.

 

Rondleiding door de Brand bier brouwerij

Meer weten over Brand Bier? Boek een rond-

leiding en leer alles over het brouwproces. 

Meer informatie op www.brandbier.nl.

 



De wereld
aan jouw
voeten

Molenstraat 10  I  6141 BH  Limbricht  I  046 458 39 34  I  info@buitenspecialist.com  I  www.buitenspecialist.com

Laat u inspireren door onze ruime collectie met 

meer dan 200 modellen wandel- en bergschoenen, 

vrijetijdsschoenen en sandalen. Natuurlijk ook 

hoogwaardige functionele outdoorkleding en 

comfortabele en modieuze vrijetijdskleding. Alles 

voor de backpacker en kampeerder! Verder vindt 

u bij ons heel veel gadgets en onmisbare reis-

accessoires voor de moderne reiziger. Met onze 

jarenlange kennis en buitenervaring kunnen wij u 

helpen de beste keuze te maken. 

Kom het beleven bĳ  Mulders dé buitenspecialist.


