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1 Het Lemke Het Lemke

De hoeve "Het Lemke", gebouwd door 

Coen Coenen in 1718. Boerenburgershuis 

met aansluitend poortgebouw en dienstgebouwen 

rondom het erf. 

Het Lemke is een vroeg 18de-eeuws dubbelhuis 

van vijf traveeën en oorspronkelijk één, 

nu twee bouwlagen. 

Boven de deur een gevelsteen met de voorstelling 

van het Lam Gods (Lemke betekent: "Lammetje") 

en de datering 1718. 

Hier vergaderde de Elense schepenbank.

Ga naar de Sint Pieterskerk tegenover het Lemke

2 Sint Pieterskerk Parochiekerk St.-Pieter

De parochie Eelen is een oude stichting van 

de abdij van Corbie uit begin 9 de eeuw. In 1644 wordt 

en nieuwe kerk gebouwd met behoud van de 

Romaanse toren van Maaskeien. In 1828 wordt een 

nieuwe kerkhofmuur geplaatst. 

In 1838 - 39 wordt een nieuwe W-partij gebouwd in 

neoclassicistische stijl, de toren bekroond met een 

koepel. In 1881 woedt een brand in het koor en de 

sacristie. De kerk wordt in 1888 vergroot met een 

nieuw koor en met een transept in neogotische stijl. 

In een tweede fase worden de getoogde vensters 

van het schip vervangen door dezelfde 

spitsboogvensters als in het koor, en de 

kruisribgewelven vervangen door het huidige, houten 

gewelf. 

Volg het kerkvoetpad links van de kerk tot de Langstraat
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3 Langstraat Volg de Langstraat rechts tot de eerste weg links " de Daalweg"

Sigarenfabriek Sigarenfabriek Kollmeyer

Het woonhuis is een dubbelhuis van vijf traveeën 

en twee bouwlagen onder zadeldak.

Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. 

Rechthoekige deur in hardstenen omlijsting met 

sluitsteen, 

waarop het opschrift: L VAN O/ M VAN V/ 1879. 

Het rechts aansluitende bedrijfsgebouw telt zes 

traveeën en 2 bouwlagen onder zadeldak, lager dan 

het woonhuis. 

 


Pastorie Pastorie

Alleenstaand breedhuis, gebouwd door pastoor 

Borghouts in 1784, waarvan de ordonnantie werd 

gewijzigd eind 19 de eeuw. Dubbelhuis van vier 

traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak . 

Gecementeerd bakstenen gebouw met gecementeerde 

en gedecoreerde raamomlijstingen. 

Naast de deur werd de sluitsteen van de 

oorspronkelijke deur in gemetst met jaartal 1784. 

Twee flankerende bijgebouwen van twee traveeën

en één bouwlaag. onder schilddak 

4 Daalweg Volg de Daalweg en sla links af na de hoeve op nr 100

5 Veldweg Volg de veldweg tot aan de Zandstraat

6 Zandstraat Sla rechts af en ga naar Molen de Hoop



Molen de Hoop Molen de Hoop  

Deze molen is in 1870 gebouwd door Theodoor 

Smeets en Sofia Beunen. Een bergmolen van het 

bovenkruiertype, gebouwd op een achthoekige, 

bakstenen onderbouw. 

Ronde molenromp van drie bouwlagen, voorzien van 

rondboogvensters. De onderbouw is voorzien van 

rondboogvensters en –deur.

Achter aan het erf, de molenaarswoning uit de 19 de 

eeuw een dubbelhuis van drie traveeën en een 

bouwlaag onder zadeldak. Langgestrekt, bakstenen 

dienstgebouw aan straatzijde, onder zadeldak 

(Vlaamse pannen), waarschijnlijk restend van een hier 

gelegen pannenfabriek, waarvan de kleiwinning langs 

de oevers van de Zanderbeek nog duidelijke sporen in 

het landschap nalieten .

7 Zandstraat Vervolg uw weg en sla eerste weg rechts na de Zanderbeek af 

8 Scherestraat Vervolg uw weg tot aan de eerste weg rechts en sla af

9 Veldweg Vervolg uw weg en sla voor huisnr 6  rechts af naar het voetpad

Kerk Heppeneert Kerk Heppeneert

Reeds vòòr 1202 moet Heppeneert een kerk 

hebben gehad. In 1871 werd begonnen met 

de bouw van een nieuwe kerk in neoromaanse stijl. 

Een Mariabeeld dat eeuwen geleden aanspoelde te 

Elen, wordt er vereerd. 

In 1893 werd de Aartsbroederschap van 

Onze-Lieve-Vrouw van Rust opgericht.

Het gebouw heeft een schip van drie traveeën, 

De west toren is tegen het kerkje aan gebouwd. 

Ze heeft een ingesnoerde naaldspits.

Het meubilair is grotendeels neogotisch en 

stamt uit eind 19 de en begin 20 ste eeuw. 

Buiten de kerk bevindt zich een grafsteen zonder 

opschrift, voorzien van vijf ruiten en drie harten en is, 

naar verluidt, de grafsteen van de

legendarische Kaartridder. 



10 Heppeneert Sla aan de kerk rechts af tot de eerste weg links " de Damiaan"

11 De Damiaan Sla links af en ga naar hoeve de Damiaan

Den Damiaan Den Damiaan

In vroegere tijden was "Den Damiaan"                           

met zijn aparte ligging in een authentieke meander van 

de Maas, een afspanning om paarden die scheepjes 

over de Maas stroomopwaarts trokken, op adem te 

laten komen.                                                                  

Het was de eerste herberg tussen Maaseik               en 

Luik waar de schippers konden overnachten. Ook de 

overzet over de Maas van Nederlands Limburg naar 

Heppeneert was hier gelegen.

De Maas De Maas

De Maas ontspringt in Frankrijk te Pouilly-en-Bassigny 

op het Plateau van Langres. Ze passeert de Franse 

Ardennen en daarna ook in België, door het Maasdal.                                                                                          

In België loopt de Maas door de Belgische Ardennen 

en Nederlands Limburg tot Maastricht.

Ze meandert er veel en is omwille van de scheepvaart 

vervangen door laterale kanalen: de Zuid-Willemsvaart, 

het Julianakanaal.

De Maas heeft bij het meanderen en bij 

overstromingen veel grind afgezet, die een 

grootschalige ontginning op gang heeft gebracht.                                                 

De duidelijke sporen daarvan zijn de uitgestrekte 

Maasplassen.                                                              

Voorbij Maaseik is de rivier weer bevaarbaar.                           

Zo'n 5 km verder stroomt ze Nederlands gebied 

binnen.

12 Veldweg Damiaan Volg deze route tot aan de Langstraat in Elen en sla rechts af

13 Langstraat Volg de Langstraat en steek aan de eerste kruising na het fietspad  

recht over naar de Zonnestraat

14 Zonnestraat - Laakstraat Volg de Zonnestraat tot aan de eerste weg rechts en sla af

15 De Laakstraat Na 300 m bereikt U het Lemke gelegen aan uw rechterzijde op nr 1


