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Nr Knoop Locatie Route

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.

Verlaat het Lemke en sla links af tot de kruising met de Laakstraat

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. 
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2 De Laakstraat Volg de Laakstraat tot de eerste kruising en sla links af

3 De Laak Volg de Laak tot de eerste kruising en sla rechts af

4 Langstraat Volg de Langstraat tot aan de eerste kruising

5 De Maas Sla rechts af en ga naar de oever van de Maas die voor U ligt

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.

6 De Maas Volg de oever van de Maas tot de veldweg de Boyen en sla rechts af

7 De Boyen Steek het fietspad over en ga tot de eerste veldweg weg rechts

8 Veldweg Vervolg uw weg tot aan de Kempenstraat en sla links af

9 Kempenstraat Volg de Kempenstraat tot op de kruising met De Schiervellaan

10 De Schiervellaan Sla links af en ga tot de Zorgboerderij Ommersteyn



Zorgboerderij Ommersteyn Zorgboerderij Ommersteyn                                                     
Stichting Ommersteyn is actief als zorgboerderij in 
Dilsen-Stokkem. Een 30-tal personen die in de 
gewone werk- of leefsituatie moeilijk functioneren, 
komen hier regelmatig meewerken. 
We bieden een aangepaste woongelegenheid voor 9 
deelnemers. Er is een vakantieverblijf en een 
mogelijkheid tot tijdelijke opvang. 
In de hoevewinkel verkopen we diverse soorten 
geitenkaas, afkomstig van onze geitenboerderij met 
een 500-tal melkgeiten en andere hoeveproducten. 
Deze hoeveproducten en de maaltijden voor onze 
deelnemers worden in onze keuken bereid met de 
enthousiaste hulp van onze medewerkers

Kasteel Ommersteyn Het Kasteel van Ommerstein is gelegen in de 
nabijheid van een oude Maasarm in het Belgisch 
Limburgse Maasdal in het kerkdorp Rotem
Het is gebouwd in de classicistische stijl met een 
uit de 18e eeuw stammende middenbouw 
die naderhand vergroot is. 
Verder bezit het een nog oudere toren.
De geschiedenis gaat terug tot de 13e eeuw.
In het bijbehorende park bevinden zich een aantal 
mammoetbomen en indrukwekkende Libanonceders 
waaronder de dikste van België. 

Er bevinden zich een aantal vijvers rondom het kasteel.

11 De Schiervellaan Sla rechts af en ga terug naar de kruising met de Kempenweg

12 Kempenweg Sla rechts af en volg de Kempenweg tot de eerste veldweg links

13 Veldweg Volg de veldweg tot tegen de winterdijk, sla links af

14 Winterdijk Volg de veldweg en steek de winterdijk rechts over na 75 m

15 Grindplas Volg het pad rond de grindplas tot aan het fietspad, sla links af.

16 Fietspad Volg het fietspad tot de eerste kruising en sla links af

17 Langstraat Volg de Langstraat tot de kruising met de Laak en steek over



4 De Laak Volg de Laak tot aan de eerste kruising en sla rechts af

3 De Laakstraat Na 300 m bereikt U het Lemke op nr 1


