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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 
een 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 aan de Langstraat                        

3 Langstraat Sla links af tot aan het kerkhofvoetpad rechts na 50 m

Het Lemke Bergerkampstraat 18 A 3650 Dilsen-Stokkem  - 089/562646
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Kerkhof Elen Romeinse begraafplaats                                                        
In maart 1984 werden door de Heer L Colson nieuwe 
ontdekkingen gedaan in de “Dorpskamp”.                   De 
begraafplaats werd gevonden in de omgeving van het 
huidige kerkhof.
In een weide omgeven door hagen werden 44 Romeinse 
graven bloot gelegd die een ordelijke Romeinse 
begraafplaats vormden. Aan het uiteinde, zoals in de 
Zengerkamp, vond men op 70 centimeter diepte een laag 
aarde die gemengd was met hout assen wat mogelijk 
wijst op de plaats van de brandstapel.
Bij deze uitzonderlijke vondst ontdekte men oa een 
rustplaats met mooie urnen, zeldzaam glaswerk, 
voorwerpen in brons en ijzer en een kist gesloten met een 
sleutel versierd met bronzenplaten en handvatten. Op 
basis van vondsten van de Dorpskamp blijkt dat het een 
begraafplaats was van meerdere families gedurende op 
enkele volgende generaties.

Sla rechts af en volg het kerkhofvoetpad tot op het kerkhof

4 Kerkhof Neem de hoofduitgang richting Kromstraat

5 Kromstraat Sla rechts af en ga tot de kruising met de Zandstraat

Hoeve De Kamp Hoeve De Kamp                                                    
Geboortehuis van de historicus kanunnik 
dr. J. Coenen (1870-1958). 
Langgestrekte hoeve uit midden 19 de eeuw. 
Boerenburgerhuis van het dubbel huistype, vijf traveeën. 
en twee bouwlaag  onder zadeldak  
Witgeschilderd bakstenen gebouw op gecementeerde 
plint. 
Het dienstgebouw  bij het woonhuis aansluitende in 
zijvleugel 

6 Zandstraat / Langstraat Sla links af en ga naar het rondepunt met de Rijksweg  N 78

Gevaarlijk punt Rijksweg N78 Gebruik het zebrapad om over te steken Steek over en volg schuin rechts richting de Kasteeldreef

7 Kruispunt Rijksweg N78 Neem de Kasteeldreef tot aan de kruising met het Kasteel 



Kasteel Sipernau Kasteel Sipernau - Kapel Heilige Ri ta
Het domein Sipernau zou voor het eerste vermeld 
zijn als hoeve in 732. In de 2 de helft van de 14 de eeuw 
is er sprake van een kasteel, De legende wil dat 
Napoleon op zijn terugtocht uit Rusland hier heeft 
geslapen. Op de Ferrariskaart (1771-77) staat het kasteel 
aangeduid in zijn huidige vorm: rondom een  
rechthoekige binnenplaats, ten oosten het kasteel, ten 
noorden en ten zuiden de dienstgebouwen; achter het 
zuidelijk gelegen dienstgebouw ligt de tweeledige hoeve; 
achter het noordelijk gelegen dienstgebouw en 
gedeeltelijk achter het kasteel bevinden zich de 
boomgaard en de moestuin. Het kasteel zelf is een 
rechthoekig gebouw van elf traveeën en oorspronkelijk 
twee, sinds de verbouwing door Theodoor Olislagers rond 
midden 19de eeuw, twee en een half.                                             
In Elen is het kasteel vooral bekend voor de kapel van de 
Heilige Rita, De neoromaanse kapel, in 1889 gebouwd 
door H. Powis  de Tenbossche, is aangebouwd
tegen de zuidelijke zijgevel van het kasteel. 

Sla rechts af tot aan het kasteel Sipernau en de kapel

8 Kasteeldreef Ga terug en neem de Kasteeldreef richting Rijksweg N78 Neem de eerste veldweg aan uw linkerzijde

9 Veldweg Ga tot aan de eerste kruising met de Rosmeerkamp

10 Rosmeerkamp Sla links af tot aan de spoorweg - fietspad

11 Fietspad Gevaarlijk punt Sla rechts af en volg het fietspad tot aan de Zanderbeek

12 De Zandersbeek Ga aan de Zanderbeek links af



De Tösch - Langeren De Tösch
In het natuurgebied de Tösch word je verrast door 
een stukje wildheid, maar op kleine schaal. 
De natte ondergrond zorgt voor een moerassige 
omgeving. Voeg daar nog schotse hooglanders 
en konikpaarden aan toe en het wildernisplaatje is af. 
Aan de noordzijde van de kronkelende Bosbeek ligt 
het gebied Langeren. Langeren herbergt een schat 
aan kleine  landschapselementen geven het 
landschap een pittoresk karakter

Ga recht door tot aan de Bosbeek

13 De Bosbeek Sla voor de Bosbeek links af en volg het houten voetpad

14 Grotlaan Sla aan de Grotlaan links af en volg de asfalt weg

15 Fietspad Gevaarlijk punt Ga tot het fietspad en sla rechts af tot de Kasteeldreef

16 Kasteeldreef Sla links af en ga richting kasteel Sipernau

17 Veldweg Sla rechts af aan de 2 de veldweg

18 Stationstraat Gevaarlijk punt Ga tot een de Stationstraat

De Broeken De Broeken   
"Broek" wijst op nat, moerassig gebied.
De naam werd al in de 16 de eeuw gebruikt om dit 
gebied aan te duiden. Het is ontstaan door turfwinning.
Turf werd vroeger veel gebruikt als brandstof.
In de 18 de eeuw werd er een populieren bos                                                                                                                                                                   
aangepland en In 1980 werden de Broeken opgenomen
als natuurgebied

Steek schuin over en volg het voetpad door de Broeken                                  

19 De Broeken Volg de bordjes Maasvallei tot aan de Stationstraat

20 Stationstraat Sla rechts af tot de eerste weg rechts, de Kruisveldstraat

21 Kruisveldstraat Volg de Kruisveldstraat tot aan de electrische cabine



22 Electrische cabine Volg de veldweg links van de electrische cabine tot de N 78

23 Gevaarlijk punt N78 Steek de Rijksweg N78 niet over Sla rechts af tot aan de Kruisveldstraat - Zonnelaan

Kruisveldstraat - Zonnelaan Steek in 2 keer over naar de Zonnelaan
Oversteekplaats Volg de Zonnelaan tot de kruising met de Laakstraat

Kapel  OLV Rust

De kapel bestond reeds vóór 1400. Het was een 
belangrijke kapel rond 1800 door de kruisheren
hersteld en nadien vergroot. Er werd een miraculeus
 O.-L.-Vrouwebeeld bewaard, dat volgens de legende 
hier in de Maas aanspoelde bij hoge waterstand. 
Tijdens de Franse periode werd het beeld  in 
Heppeneert in veiligheid gebracht en kwam op deze 
wijze terecht in zijn huidige bewaarplaats, 
de bedevaartkapel van Heppeneert ( Route 1)
De huidige kapel is het koor of de sacristie 
van het oorspronkelijke gebouw. (Laathof de Kapel) 

Kapelhof

De kapel en het "Kapelhof" vormden de kern 
van het oude gehucht Ophoven voor het eerst 
vermeld  rond 1400. Het  "Kapelhof" was zetel 
van het laathof  "van de kapel". In 1705 kochten
de kruisheren van Maaseik de hoeve en 
aanhorigheden. Tijdens de Franse periode 
werd het geconfisqueerd en verkocht. 
De oudste gedeelten zijn het woonhuis en een 
dienstgebouw. Hiertussen werden in 1900
twee nieuwe woonhuizen gebouwd. 
Ook de schuur met stallen dateert uit 1900

25 De Laakstraat Sla links af naar de Laakstraat

1 Het Lemke Na 300 m bereikt U het Lemke  op nr 1

24 Gevaarlijk punt N78


