Welkom op
Kasteelpark Elsloo
en Ruïne Stein
Deze wandeling
wordt u gratis
aangeboden door
Kasteel Elsloo,
Stichting Erfgoed Stein,
IVN Elsloo en Het
Limburgs Landschap.

Stein

Meers

2

Ruïne Stein

Parkeerplaats
Elsloo

gemarkeerde
wandelroute
Lichtblauw [9 km]

1

Kasteel
Elsloo

Afstand in meters
0

250

500

750

1000

1

Kasteel Elsloo, Maasberg 1, 6181 GV Elsloo

2

Ruïne Stein, Ondergenhousweg 16, 6171 GW Stein

Kasteelpark Elsloo en Ruïne Stein
Een heerlijke rondwandeling langs twee markante erfgoedlocaties van Elsloo en Stein.
Twee kastelen met een historische relatie. Laat u verrassen.

Kasteel en Kasteelpark Elsloo
Al sinds de 12e eeuw heeft Elsloo een kasteel. Het huidige Kasteel
Elsloo is uit de 17e eeuw en vormt een historische eenheid met het uit
begin 19e eeuw stammende landschapspark. De niervormige vijver,
monumentale bomen, zichtlijnen en het theehuis maken dat meer
dan duidelijk. Markant is het Terhager Pötje, waar mensen uit de
buurt water kwamen halen en de was deden. Om de adel te scheiden
van het gewone volk werden in het park aparte paden aangelegd met eigen
viaducten. Door de vele wandelpaden is het kasteelpark goed te beleven.
De botanische tuin, de in het Kasteel Elsloo verstopte Slakmolen en
Wapenkamer worden regelmatig opengesteld
[www.limburgs-landschap.nl: kalender]. Naast
overnachten kunt u in het kasteel ook terecht
voor een gastronomische lunch of diner.

Ruïne Stein
Deze 13e-eeuwse waterburcht van Stein kent een rijke
geschiedenis van de adellijke families BronckhorstBatenburg en Merode. Daarna maakte het complex
onderdeel uit van de Missionarissen van het Heilig Hart. In 1996 verdwijnt de
congregatie uit Stein. Hun kerkhof blijft. De ruïne is kwetsbaar en daarom alleen
tijdens rondleidingen [www.stichtingerfgoedstein.nl] te bezichtigen. Het kasteelpark,
inclusief het kloosterkerkhof, is vrij toegankelijk en geeft een schitterend uitzicht op
het ruïnecomplex. De donjon, de middeleeuwse en volledig uit mergel opgetrokken
woontoren [met een muurdikte van ruim drie meter] is daarbij niet te missen.
Vanuit de langwerpige uitsparingen kon men de vijand van verre zien aankomen.
Nu weet de torenvalk daar dankbaar gebruik van te maken.
Even uitrusten? Brouwerij De Fontein ligt bij de ruïne.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het
Limburgs Landschap’ kunt u nog veel meer lezen
over de Ruïne Stein, het Kasteel en Kasteelpark
Elsloo, net als over die andere 80 natuurgebieden
en 22 erfgoedlocaties van Het Limburgs Landschap.
U ontvangt het boek als welkomstcadeau bij een
donateurschap [€ 22,50 per jaar] van Het Limburgs
Landschap.

www.limburgs-landschap.nl

