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De mooiste wandel- en 
fietsroute in het Hart 
van de Maasvallei

Het beste 
van Stein



Stein. Hart van de Maasvallei

In het hart van het grensoverschrijden-
de RivierPark Maasvallei, ligt de groene
gemeente Stein, een waar wandel- en 
fietsparadijs en voor velen een nog 
onontdekt stukje Zuid-Limburg. 
Een plek waar u even weg bent van alle 
drukte. Stein is authentiek, veelzijdig 
en verrassend en onderscheidt zich 
door zijn eigen unieke, stille belevings-
wereld binnen het druk bezochte 
Zuid-Limburg.

Om ervoor te zorgen dat u het hart van 
de Maasvallei optimaal kunt ontdekken 
hebben wij de mooiste Maasvallei 
wandel- en fietsroute voor u geselec-
teerd. Ontdek onderweg verscholen 
pareltjes, bijzondere beschermde 
dorpsgezichten, de schoonheid van 
de Maas en unieke monumenten, 
landschappen en natuur! 

De Maas, een indrukwekkende regen-
rivier, boetseerde door de eeuwen 
heen een veelzijdig en boeiend land-
schap. Er ontstond een wirwar van 
oude stroomgeulen, afgesneden 
meanders, dijken en uiterwaarden. 
Hoge en lage waterstanden brachten 
een grote diversiteit mee. Grind, 
zand en klei vormen de basis voor 
een typische flora en fauna. 

Historische steden en markante 
dorpen getuigen van een verleden 
vervlochten met de Maas. 

De inwoners van Stein 
heten iedereen van 
harte welkom.

Genieten in Stein!
Wandelen en fietsen 
in het Hart van de 
Maasvallei
Langs de Nederlands Belgische grens van Maastricht tot 
Kessenich (BE) vormt de Maas het 40 km lange RivierPark 
Maasvallei, met in het hart de gemeente Stein. 

Avontuur op de Maas

Bent u avontuurlijk aangelegd? 
Maak in Stein een kano- of raft-
tocht met stroomversnellingen 
onderweg op de grensmaas. 
De tocht is geschikt voor jong en 
oud, met aansluitend een fiets- 
of wandeltocht door een mooi 
rivierenlandschap. Meer informatie 
op hartvandemaasvallei.nl. 

Stil genieten in het  
Hart van de Maasvallei

Naast schitterende wandel- en 
fietsroutes heeft Stein nog veel 
meer te bieden. Ontdek bijzondere 
musea, geniet van lokale produc-
ten en bezoek leuke evenementen. 
Weten wat Stein u te bieden heeft 
ga naar hartvandemaasvallei.nl.
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→ Start- en eindpunt
 Parkeerplaats naast 
 Kloosterstraat 19 in Meers
→ Markering groene paaltjes
→ Duur ca. 3 uur
→ Lengte ca. 13,5 km.

Werkzaamheden Project 
Grensmaas!
Tijdens deze wandeling ziet u op 
veel plekken nog de werkzaam-
heden van het Maasconsortium 
voor het Project Grensmaas. Rond 
Meers zijn de werkzaamheden zo 
goed als klaar. Bij Maasband echter 
staat nog het een en ander te ge-
beuren. Maasband wordt uiteinde-
lijk een eiland!

Stein op zijn groenst 
langs de Maas

Natuurroute

Deze route voert u door het schitte-
rende RivierPark Maasvallei, een 
gebied dat nog volop in beweging is. 
Onderweg ontdekt u onder andere het
mysterieuze monument Woodhenge,
waar eeuwenoude, bijna zwarte boom-
stammen in de lucht klauwen en de 
kracht van de natuur symboliseren. 
De prachtige natuur op deze route 
zal u verrassen.

⟶ Vanaf de parkeerplaats loopt u in de 
richting van de kerk, maar gaat meteen 
de eerste straat links. U loopt richting 
de dijk.

⟶ Op de dijk gaat u rechtsaf door 
een klaphekje. Dit paadje voert eerst 
nog weer door twee hekjes en daarna 
bovenlangs café 'De Witte Börstel. 
Het buigt daar naar rechts. 

⟶ Bij het begin van de verharde weg 
kunt u links kiezen voor het struinpad. 
Dit pad sluit bij Maasband weer aan op 
de wandeling.

⟶ Als u niet kiest voor het struinpad 
volgt u de verharde weg recht voor u. 
U ziet de Grensmaas aan uw linkerzijde. 
U blijft deze weg volgen.
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A  Bomencirkel  
 / Woodhenge
 
In de Meerser Koegriend langs de Maas 
staan vijftien boomstammen die doen 
vermoeden dat hier een bos is afge-
brand. De waarheid is echter anders. 
De bomen zijn 1400 tot 1700 jaar oud 
en maken deel uit van een nieuw monu-
ment, Woodhenge. De bomen kwamen 
onder het grind vandaan bij afgravin-
gen in Stevensweert. Zij symboliseren 
de kracht van moeder natuur.

⟶ Deze weg slingert door het 
Grensmaasgebied. In de bocht naar 
rechts ligt voor u hoeve ‘De Weerd’. 
Vervolg daar uw weg aan het einde 
naar rechts.

B  Hoeve De Weerd

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

C  Het Project Grensmaas

De Maas; liefdesliedjes zijn erover ge-
schreven. Maar de rivier heeft ook een 
ander gezicht. Woest en ontembaar, 
zoals tijdens de overstromingen van 
1993 en 1995. ‘Veiligheid en groen door 

grind’, dat is het motto waaronder het 
Consortium Grensmaas in 2008 is ge-
start met de werkzaamheden om de ri-
vier 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 Grensmaas lopen de bewoners 
straks vijf keer minder risico op een 
overstroming. Langs die rivier ontstaat 
een nieuw aaneengesloten natuurge-
bied. Met afwisselende landschappen: 
ruige bossen, grasvelden, struikgewas-
sen. Begraasd door wilde paarden en 
runderen. 

In Meers is op kleine schaal al mooi te 
zien hoe de Grensmaas er straks over 
de hele lengte van 43 kilometer komt 
uit te zien: een rivier die de ruimte 
heeft, te midden van bijzondere natuur. 
De rivierbeveiliging wordt betaald uit 
de opbrengst van de winning van 53 
miljoen ton grind. Het grind wordt 
weggeschraapt langs de Maasoevers in 
Stein bij Meers, Nattenhoven, Koeweide 
en Visserweert. De gaten die op een 
deel van die locaties ontstaan, worden 
weer opgevuld met grond die vrijkomt 
bij het verbreden van het stroom-
bed van de Maas. Het Consortium 
Grensmaas is een samenwerkingsver-
band van grindproducenten, aannemers 
en Natuurmonumenten. 

⟶ Op enig moment ziet u links een 
grindafgraving. Hier worden meters 
grind diep weggegraven. U ziet de ver-
schillenden lagen. Besef dat die lagen 
in vele duizenden jaren zijn gevormd! 

Uiteindelijk loopt u om een met 
water gevuld oude grindgroeve aan 
uw rechterhand totdat u rechts het 
Maasmonument ziet. 

D  Voormalige grindgroeve  
 / tegenwoordig visvijver

Op de oever van deze plas ziet u duide-
lijke knaagsporen van bevers. In maart 
2018 streek een hele beverfamilie neer 
in de plas. Waarschijnlijk waren de 
constante veranderingen in de grind-
plas rond hoeve ‘De Weerd’ de oorzaak. 
Die plas beweegt als het ware met 
de werkzaamheden mee. Door de 
voortdurende veranderingen in de plas 
besloten de bevers waarschijnlijk om te 
verhuizen. De Maasvallei blijkt een heel 
geschikt leefgebied voor dit grootste 
knaagdier van Europa. Ondanks de 
vernielingen van de bomen is Natuur-
monumenten blij met zijn aanwezig-
heid. Omgeknaagde bomen, dammen, 
stromend en stilstaand water leveren 
allerlei kansen voor nieuwe natuur op.
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E  Maasmonument

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

⟶ Ga hier naar links, bij de T-splitsing 
naar links en meteen weer links de 
Veldschuurdijk op. Volg de verharde 
weg die uiteindelijk voorbij de grind-
verwerkingsinstallatie naar rechts af-
buigt. Het dorpje Maasband naderend 
loopt u links het fietspad op de dijk 
in. Bij het bereiken van het dorpje ziet 
u links, nadat u een stuk van het pad 
afdaalt langs de Maas, een vogelkijk-
platform.

F  Vogelkijkplatform

Dit vogelkijkplatform biedt een spec-
taculaire kijk op woon-, jaag- en voed-
selplekken voor talrijke watervogels. 
Met name de grindmilieus zijn daarvoor 
geschikt. Het infopaneel op het plat-
form biedt informatie over enkele veel 
voorkomende vogels. 

Natuurmonumenten realiseerde dit 
platform met medewerking van enkele 
vrijwilligers uit de lokale gemeenschap.

⟶ U blijft het pad volgen tot in het 
dorpje. Als u bij het verlaten van Meers 
gekozen heeft voor het struinpad volgt 
u vanaf hier weer de beschreven route.
Het eerste huis van het dorp is de 
Oude Bokkerijdersboerderij.

G  Oude Bokkenrijders- 
 boerderij

Je passeert in Maasband een voor-
malige boerderij die in 1756 is over-
vallen door de brutale roversbende 
‘de Bokkenrijders’. Op dat moment 
woont schepen Peter Walraven uit 
de Vrije Heerlijkheid Leuth (België) in 
de woning. Schepen Walraven heeft 
bij zijn woonhuis een winkel, waar hij 
kruidenierswaren te koop aanbiedt. De 
geschiedenis vertelt onder meer: ‘In 
1756 tusschen 22 en 23 van Oogstmae-
nd, s'nagts, ondervond sr. Walraven in 
de Maesband, omtrent Stein gelegen, 
niet verre van Stokhem en Maesijck, 
langs de Maeze, dat de dievery weer 
stoutmoedig de hoornen opstak’.

⟶ Blijf hier langs de kade lopen. 
Hier kunt u genieten van een tijdloos 
uitzicht over de Maas en de aangren-
zende natuurgebieden.

H  De oude veertrap

Aan de kademuur in Maasband is een 
oversteek naar de authentieke veer-
trap gemaakt. Deze is in 2015 opnieuw 
vrij gegraven en schoongemaakt, nadat 
hij jaren onder het Maasslib lag. Via 
de veertrap bereikte men vroeger het 
voetveer dat voer tussen Maasband 
en Leuth. Het veer werd gebruikt om 
bijvoorbeeld naar een huisarts aan de 
andere kant van de Maas te gaan. Ook 
werd er via het veer onder meer koffie 
en boter gesmokkeld. In een kranten-
bericht uit 1935 lezen we het volgende: 
‘Elke dag, maar meer nog speciaal de 
Zondag wordt door een groot gedeelte 
der bevolking van Stein en omstreken 
besteed aan het smokkelbedrijf, kinde-
ren van den leeftijd van 8-9 jaar worden 

hierin geëxploiteerd en men vraagt zich 
af: wat moet van dergelijke kinderen 
terecht komen.’

I  Lijnpad

Van de 15de tot de 19de eeuw wer-
den de schepen door paarden tegen 
de stroom in getrokken. De paarden 
liepen over het zogenoemde lijnpad. 
Het lijnpad was deels een klauwenpad  
(steenpad). Afhankelijk van de water-
stand moest men met de paarden door 
de onstuimige Maas waden om het pad 
aan de andere zijde van de Maas te vol-
gen. Op deze doorwaadbare plaatsen 
stonden Maaskruisen. Daar werd een 
schietgebedje gedaan en een munt in 
de offerblok gestoken. Dit moest voor 
een veilige oversteek zorgen. Het giet-
ijzeren Maaskruis in Vucht, zichtbaar 
op de overkant van de Maas (bij het 
vogelkijkplatform), is het enig overge-
bleven exemplaar.
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⟶ Even voorbij het eind van de kade-
muur kiest u een pad naar rechts. Ver-
volgens gaat u op de Leutherhoekweg 
naar links.

J  Leutherhoek

De naam verwijst naar het gedeelte 
van de Maasband, ooit een eiland in 
de Maas, dat tot Leuth aan de overzij-
de van de Maas behoorde. Maasband 
was met een voetveer verbonden met 
Maeselhoven aan de overzijde. Pas in 
de 19e eeuw, na het verlanden van een 
scheidende Maasarm werd Maasband 
bij Stein gevoegd. De overlevering wil 
dat Maasband is gesticht door protes-
tantse 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 Maasband 
een protestantse enclave op katholiek 
gebied. Aan de linkerzijde ziet u een 
kapelletje op de hoek. Dit is gebouwd 
over een gedenkkruis. Het kruis her-
innert aan Maria Nieuwenhuysen die 
op 6 oktober 1806 op deze plek werd 
vermoord.

⟶ Op de Leutherhoekweg ziet u na 
iets meer dan 100 meter aan uw linker-
hand Het Bakkes.

K  Ontmoetingsplek 
 ‘Ut Bakkes’

Het karakteristieke huisje annex bak-
kes (een oude stenen bakoven) aan de
Leuterhoekweg 20 in Maasband, is 
verbouwd tot een gezellige huiskamer. 
Het is een ontmoetingsplek voor dorps-
bewoners en een pleisterplaats voor 
wandelaars en fietsers. Hier kan men 
genieten van een kopje koffie of thee
en eigen gebakken vlaai, de natuur en
het (agrarische) buitenleven.

⟶ Buiten het dorp gaat u op de 
kruising naar rechts en na ongeveer 
150 meter opnieuw. Dit pad leidt u 
terug naar het dorp daar houdt u links 
aan en voorbij het pleintje gaat u naar 
links. Deze weg leidt u, omdat u links 
aanhoudt weer weg van Maasband. 

⟶ U vervolgt uw weg het dorp uit, 
negeert links een eerste karrespoor 
om daarna links bij een kruising wel 
een karrespoor te kiezen. Aan het eind 
hiervan kiest u voor de dijk die schuin 
rechts voor u ligt.

⟶ U blijft dit pad op de dijk volgen 
ook als het naar rechts buigt en on-
derlangs de dijk verder gaat. Geniet 
ondertussen van het weidse vergezicht 
op het oude havenstadje Urmond. 

De ‘gebrande steen’

Bij graafwerkzaamheden is in 
Maasband een oude grenssteen 
gevonden. Voordat Nederland en 
België bestonden, diende de steen 
als ijkpunt voor de vijf voormalige 
heerlijkheden Elsloo, Stein, Eijsden, 
Leuth en Vucht. Oude verhalen 
vertellen dat kinderen tijdens het 
passeren van de grenssteen, ter 
plekke een pak slaag kregen. Dit 
om de plaats van de steen letterlijk 
in hun geheugen te kloppen zodat 
er in de toekomst nooit meer 
onduidelijkheid zou zijn hoe de 
grenzen precies liepen. Oftewel 
‘Een pak slaag dat ze zou heugen...’

L  Dijk

Eens beschermde deze dijk Stein tegen 
de Maasarm die tussen Maasband en 
Stein lag. Dit gebied staat op de nomi-
natie ontgrind te worden. Hierbij zal de 
Maasband weer op een eiland komen te 
liggen en de Maasarm opnieuw worden 
uitgegraven. De nieuwe stroomgeul 
wordt overspannen met een nieuwe 
brug. Op de plek waar de brug over de 
nevelgeul naar Maasband komt, heeft 
de grenssteen gestaan die in oude ge-
schriften ‘de blauwen steen’ (ook wel 
de ‘gebrande steen' werd genoemd). 
In maart 2020 is tijdens graafwerk-
zaamheden een exemplaar van deze 
grenssteen uit de tijd van Napoleon 
gevonden. Voordat Nederland en België 
bestonden, diende de steen als ijkpunt 
voor de vijf voormalige heerlijkheden 
Elsloo, Stein, Eijsden, Leuth en Vucht. 

⟶ De weg volgt enige tijd de dijk, 
maar buigt later naar links en maakt 
dan weer een bocht naar rechts.  Vrij 
snel daarna (ca. 75m.) kiest u een 
paadje naar links, dat uiteindelijk op 
een breder pad uitkomt. Hier loopt u 
naar rechts. 
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⟶ Hierna komt u bij de bebouwing 
van Urmond. Daar kiest u schuin rechts 
voor u een trap omhoog. Bovenaan 
gaat u rechtsaf en deze weg volgt u, 
ook wanner deze bij een kapelletje 
naar links en daarna weer naar rechts 
afbuigt. U stuit op het pad langs het 
Julianakanaal. Hier gaat u opnieuw 
naar rechts en loopt enige tijd over de 
dijk langs het Julianakanaal. Na onge-
veer 1,5 km ligt rechts van u een grote 
waterzuiveringsinstallatie van chemie-
concern DSM en de rioolwaterzuivering 
voor de gemeente Stein. Links ziet u de 
haven van Stein.

M  Haven van Stein

De Haven van Stein is een binnenhaven 
aan het Julianakanaal. Het havenge-
bied heeft een omvang van circa 88 
hectare waarvan 42 hectare landopper-
vlakte en is in gebruik sinds 1935, het-
zelfde jaar waarin het kanaal gereed 
kwam. Halverwege de twintigste eeuw 
groeide de haven voornamelijk door 
de steenkoolwinning in Zuid-Limburg 
uit tot de op één na grootste binnen-
haven van West-Europa. Na de sluiting 
van de mijnen werd de haven qua 
grootte al gauw voorbijgestreefd. Met
meer dan 2,5 miljoen ton goederen-
overslag per jaar is de haven Stein 
nog altijd een van de grootste binnen-
havens van Nederland.

⟶ Na 2 kilometer over de dijk gelopen 
te hebben komt u bij de Brug Stein 
over het kanaal. Vóór deze brug leidt 
een smal voetpad u naar rechts en 

even verder komt u via een kronkelpad 
op de lager gelegen weg. Deze steekt 
u schuin naar links over en daar kiest 
u voor de landweg die onderlangs de 
opgaande weg en langs de weilanden 
loopt. Uiteindelijk bij de bebouwing 
aangekomen ziet u aan uw linkerhand 
een trap naar de dijk. Bovenaan deze 
trap gaat u op de dijk, u loopt weer 
langs het Julianakanaal, naar rechts. 

⟶ Na enige tijd leidt er een smal pad 
tussen twee weilanden naar rechts 
naar beneden. Dit pad volgend komt u 
weer in Meers. U volgt de straat (Zwar-
te Laakstraat) naar links en aan het 
eind van deze straat loopt u links de 
Lindendriesstraat in. Boven aan de trap 
ziet u tegenover u onderaan de dijk 
naast een groter hek een klaphekje; 
het pad dat u daarachter kiest leidt u 
eerst weer langs de Grensmaas en dan 
terug naar de dijk van Meers. 

⟶ U loopt aan de andere kant van de 
dijk de straat in en aan het eind daar-
van ziet u rechts de startplek.

Routes in Stein

Wilt u nog meer ontdekken in het 
Hart van de Maasvallei? Wandel 
dan ook eens de cultuurroute, de 
gedichtenroute of de historische 
route. Bekijk alle routes in de gratis 
brochure ‘Stein, Hart van de Maas-
vallei’, die op meerdere plekken in 
Stein verkrijgbaar is. Kijk voor een 
overzicht op www.hartvandemaas-
vallei.nl, waar de brochure ook 
gedownload kan worden.
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Fietsroute ‘Rondje Stein’ voert u langs
de mooiste plekjes in het Hart van de
Maasvallei! De route is gemakkelijk te
volgen via het welbekende fietsknoop-
punten netwerk. Onderweg fietst u
door historische dorpskernen, langs
bijzondere monumenten en landschap-
pen. Onderweg zijn er voldoende plek-
ken om af te stappen en te genieten 
van het uitzicht en gezellige plekjes 
voor een hapje en een drankje.

A  Veerpont Hoal Euver II 
 
Het voet- en fietsveer bij Berg (NL) - 
Meeswijk (BE) is een belangrijke grens-
overschrijdend veerpont waar u met de 
fiets, te voet of met de auto de lands-
grens passeert.  Wandelaars en fietsers 
steken gratis over, gemotoriseerde 
voertuigen betalen een klein bedrag. 
Kijk voor de actuele vaartijden op 
www.hartvandemaasvallei.nl

B  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 Bauduin. De molen had 
diverse eigenaren en kwam in 1964 in 
handen van de gemeente Urmond. 

Rondje Stein
Fietsroute

→ Start- en eindpunt
 Fietsknooppunt           bij Veer-
 pontje Hoal Euver II, Berger  
 Maasstraat, Berg aan de Maas
→ Duur fietstocht ca. 2 uur
→ Lengte ca. 31,5 km.

Volg de fietsknooppunten:
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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 eigendom van Stichting Limburgs 
Landschap. In het Molenpark ligt een 
mondiale beeldentuin.

C  Havenmonument  

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

D  Haven Stein  

De haven van Stein werd aangelegd in 
opdracht van de Staatsmijnen, die het 
haventerrein in gebruik namen voor 
de steenkolenverlading van de Staats-
mijnen Maurits, Emma en Hendrik. Het 
havengebied werd via het Mijnspoor 
Staatsmijn Maurits - Staatsmijn Hendrik 
verbonden met het netwerk van mijn-
sporen dat door Zuid-Limburg liep en 
zo kreeg het een rechtstreekse verbin-
ding met de Limburgse mijnbedrijven. 
De steenkool uit de particuliere mijnen 
in Limburg en de Staatsmijn Wilhelmina 
werd via de spoorlijn Sittard - Herzog-
enrath en spoorlijn Sittard - Born naar 
de haven van Born vervoerd om aldaar 
overgeslagen te worden op binnen-
vaartschepen.  

Op het hoogtepunt van de Limburgse
mijnindustrie begin zestiger jaren was
de haven van Stein de grootste binnen-
haven van Nederland. Na de sluiting 
van de mijnen in 1973 bleef de haven 
in gebruik door de opvolger van de 
Staatsmijnen, DSM. In 1995 werden de 
logistieke havenactiviteiten van DSM 
overgedragen aan overslagbedrijf Wes-
sem Port Services.

E  Julianakanaal historie  

Ter hoogte van Elsloo moest in 1929 de 
Scharberg worden doorgegraven. Bij 
deze werkzaamheden werd een grond-
laag die rijk was aan haaientanden uit 
het Mioceen aangesneden. Het kanaal 
was gereed in 1934, maar werd officieel 
geopend op 16 september 1935. Met 
de aanleg van het Julianakanaal was de 
Maaskanalisatie voltooid. Het Juliana-
kanaal volgt de loop van de Maas vanaf 
Maastricht (bij de stuw van Borgharen) 
tot Maasbracht over een afstand van 

ca. 36 km. 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 ver-
dwijnen. In de Tweede Wereldoorlog 
had het nog relatief jonge kanaal een 
belangrijke strategische functie, eerst 
belette het de Duitsers op te rukken 
naar het westen, en later hield het de 
geallieerden tegen die richting Duits-
land trokken. Diverse bruggen werden 
opgeblazen. De laatste brug, bij Elsloo, 
werd pas in de jaren 60 teruggeplaatst. 
Dit was mede te wijten aan de bijzon-
dere ligging van deze brug. Hoewel het 
de enige brug over het Julianakanaal is
die lager ligt dan het omliggende land-
schap, ligt ze toch het hoogst boven 
het water van allemaal. Tot de terug-
plaatsing van de brug voer er een 
veerpont.
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F  Martinuskerk 

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

G  Elsloo 
 
Het pittoreske Elsloo heeft Bandkera-
mische 'wortels'. Opgravingen hebben 
dat aangetoond. De vondsten zijn zo 
uniek dat de bandkeramische histo-
rie van Elsloo een internationaal en 
nationaal begrip is. De oorspronkelijke 
middeleeuwse burcht van Elsloo werd 
omstreeks 1640 definitief door de Maas 
verzwolgen. Daarna werd het huidige 
kasteelcomplex gebouwd. 

Tip: Kasteelruïne Stein

Kasteel Stein is een omgracht 
complex, dat bestaat uit de ruïne 
van de oude hoofdburcht en de 
lager gelegen voorburcht. Het 
oudste gedeelte van de op een 
motte gebouwde waterburcht 
is de ronde mergelstenen toren, 
de donjon, die uit de 13e eeuw 
dateert. Later is deze toren uitge-
breid met diverse vertrekken 
binnen een ovale ringmuur. Eind 
18e eeuw is de hoofdburcht verval-
len tot een romantische ruïne. 
De kasteelruïne is op afspraak te 
bezoeken. Meer informatie via 
www.hartvandemaasvallei.nl.

Tip: Museum voor  
grafcultuur

Bezoek het museum voor graf-
cultuur dat is gelegen aan de 
Hoppenkampstraat. In dit museum 
zijn unieke presentaties te zien van 
5000 jaar grafcultuur in Nederland, 
van prehistorie tot aan de Middel-
eeuwen. Het museum is gebouwd 
rondom een 5000 jaar oude Neoli-
thische grafkelder: een nationaal 
archeologisch monument. Kijk 
voor openingstijden en tarieven 
op www.hartvandemaasvallei.nl.

H  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 veld-
brandsteen, gemetseld in kruisverband. 
Binnen op het marmeren altaar staat 
een beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes. De directe omgeving heet 
‘Aan de Kaak’, die verwijst naar de tradi-
tionele strafmethode (Kaak is Schand-
paal) voor bijvoorbeeld diefstal.

I  Catsop 

Het buitengebied van Catsop vormt 
een belangrijke schakel tussen het 
RivierPark Maasvallei en het plateau 
van Schimmert en is derhalve heuvel-
achtig. In de hellingen vindt men nog 
authentieke holle wegen, graften, 
meidoornhagen, hoogstamboom-

gaarden en fraaie vergezichten over 
het Maasdal. Het gebied kent een hoge 
landschappelijke waarde en sluit aan 
op het Elserbos en Kasteelpark Elsloo.
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J  Winandus kapel ofwel  
 ‘t Bluuske van Catsop

De kapel is een middeleeuwse Maria-
kapel met een alarmbel op het dak. 
Vandaar de naam Bluuske, een samen-
trekking van belhuuske. In 1848 werd 
de kapel herbouwd en de legende van 
de Heilige Winandus uit Meers in het 
plafond afgebeeld.

K  Driemansbunker 

Nadat u fietsknooppunt 45  passeert 
en u de weg 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 gevechten die hier, bij de Duitse 
inval op 10 mei 1940, hebben plaatsge-
vonden. Deze driemansbunker, (type 
‘stekelvarken’) was onderdeel van het 
verdedigingsstelsel bij de brug over 

L  Bomencirkel  
 / Woodhenge 

In de Meerser Koegriend langs de Maas 
staan vijftien boomstammen die doen 
vermoeden dat hier een bos is afge-
brand. De waarheid is echter anders. 
De bomen zijn 1400 tot 1700 jaar oud 
en maken deel uit van een nieuw monu-
ment, Woodhenge. De bomen kwamen 
onder het grind vandaan bij afgravin-
gen in Stevensweert. Zij symboliseren 
de kracht van moeder natuur.

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.

Tip: Streekmuseum Elsloo

Bezoek het Streekmuseum dat is 
gelegen aan de Maasberg (Op de 
Berg 4-6). Daar krijgt u een goed 
beeld van de woon- en leefwijze 
van de vroegere inwoners van 
Elsloo en de gehele Maascultuur. 
Kijk voor openingstijden en tarie-
ven op hartvandemaasvallei.nl.

Tip: Bandkeramiekers

Zo’n 7000 jaar geleden veranderden
in Zuid-Limburg, als eerste regio 
van Europa, nomaden in boeren. 
Het waren de bandkeramiekers 
(prehistorische boeren) die de 
Maasvallei uitkozen om hun agrari-
sche bestaan op te bouwen, getui-
gen archeologische vondsten van 
o.a. boerderijen en aardewerk. De 
verdwijning van de bandkeramie-
kers is nog steeds een mysterie.

M  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 regenwater 
verzamelen en verdelen. Ze staan dan 
ook symbool voor de zijrivieren van 
de Maas.
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N  Drinkwatertappunt  
 Maasband

Kraanwater is een goede, goedkope 
en gezonde dorstlesser. In de zomer-
maanden is er een drinkwatertappunt 
in de Maasband te vinden (op de hoek
Leutherhoekweg / Maasbanderkerk-
weg). Hier kunnen wandelaars, vier-
voeters, toeristen en fietsers gratis 
drinkwater pakken en daarbij genieten 
van een prachtig uitzicht op de Maas. 
In de wintermaanden wordt het water-
tappunt verwijderd om vorstschade 
te voorkomen en onderhoud te 
verrichten.

O  Oud-Urmond 

De plaatsnaam Urmond komt uit de 
twaalfde eeuw voor als Overmunthe. 
Munthe was de naam voor een ver-
sterkte heuvel of vluchtheuvel. 
Vanaf de dertiende eeuw ontwikkelde 
Urmond zich als handelsplaats dankzij 
de scheepvaart. De talrijke oorlogen in 
deze streek hebben voor een belangrijk 
deel de Maasvaart en -handel beïn-
vloed. De historische kern van Urmond 
met de protestantse kapel en de 
unieke terpkerk is een beschermd 
dorpsgezicht.

Bij 1 bolletje schepijs, 
2e bolletje gratis 

Terras Maasoever
Berger Maasstraat 17, 

Berg a/d Maas

046-4267194 

terras-maasoever.nl 

1 persoon per bon

2 speciaalbieren van 
Brouwerij de Fontein 
(van tap) voor € 4,-

Brouwerij de Fontein 
Ondergenhousweg 15, 

Stein / 046-426 2858  

brouwerijdefontein.nl

1 persoon per bon

Een 2e kop koffie of 
thee gratis bij koffie 
met vlaai

B&B Bie Janssen
Raadhuisstraat 46, Elsloo 

06-25226150 

biejanssen.nl

1 persoon per bon

Een 2e kop koffie of 
thee gratis bij koffie 
met vlaai

Ut Bakkes Maasbendj
Leutherhoekweg 20, 

Stein / 06-20560965

utbakkesmaasband.nl

1 persoon per bon

10% korting op de  
totale boekingsprijs

Kano & Rafting 
Maastricht
Koevaart 15, Meers 

06-15052903 

kanomaastricht.nl

Geldig vanaf 4 personen

Een 2e kop koffie of 
thee gratis bij koffie 
met vlaai

Café De Witte Börstel
Koevaart 15, Meers 

06-25257309

witteborstelmeers.nl

1 persoon per bon

Geniet nog meer van 
het beste van Stein, 
Hart van de Maasvallei
Toon onderstaande coupons bij de aanbiedende
ondernemer en geniet extra van uw bezoek 
aan het Hart van de Maasvallei. Bij gebruik zal 
de coupon door de aanbieder worden 
doorgestreept. 

De coupons zijn niet bruikbaar 
i.c.m. andere acties en geldig 
t/m augustus 2021.

Voordeelcoupons
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Deze brochure is een uitgave van de Gemeen-

te Stein, Visit Zuid-Limburg, Toeristische 

Werkgroep Maaskentj en Walking Limburg. 

Wij hebben deze brochure met de meeste 

zorg samengesteld. Alle informatie hierin 

wordt echter verstrekt zonder aansprakelijk-

heid onzerzijds.

© Visit Zuid-Limburg 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-

voudigd en/of openbaar gemaakt door middel 

van druk, fotokopie, scan of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Visit Zuid-Limburg.
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Visit Zuid-Limburg

Postbus 820

6300 AV Valkenburg aan de Geul

Visit Zuid-Limburg Servicepunt Stein, 

De Domijnen

Heerstraat Centrum 38

6171 HW, Stein 

T. 0900-555 9798 (€1 p.g.) 

I. www.visitzuidlimburg.nl

E. info@visitzuidlimburg.nl

Een overzicht van alle Visit Zuid-Limburg 

vestigingen vindt u op visitzuidlimburg.nl

Hier kun je ons vinden
hartvandemaasvallei.nl
visitzuidlimburg.nl 


