
Historische autotocht: "In het spoor van Willem van Oranje, een veldtocht 
langs de Grensmaas en op zoek naar haar invloed op het protestantisme".  
 
Met de bijbehorende bundel in de hand kan "in het spoor van Willem van Oranje" een 
veldtocht worden ondernomen langs de verschillende plekken aan weerszijden van de Maas 
die een kleine of grote rol speelden in de de aanloop en in de eerste jaren van de 
Nederlandse Opstand tegen de Spaanse overheersing, en in de ontwikkeling van de 
protestantse geschiedenis in Belgisch en Nederlands Limburg. 
 
De in deze bijlage weergegeven route is slechts een voorstel; startend vanuit Stein en 
eindigend in Maastricht. Naar eigen voorkeur kan men echter zelf een gewenste route 
bepalen en de locaties afzonderlijk bezoeken. 
 
De voorgestelde route loopt als volgt: 
 
1. Stein.  

• Startpunt: Museum voor 
Grafcultuur / Multifunctionele 
ruimte De Hoppenkamp, 
Hoppenkampstraat 14a.  

• Kasteelruïne, 
Ondergenhousweg.  

2. Urmond. Protestanse kerk, Grote 
Straat 

3. Obbicht. Maasmonument, 
Maasstraat 

4. Buchten. Begraafplaats, 
Kerkvonderen 

5. Berg aan de Maas, Veerweg. 
Oversteek over de Maas 

6. Stokkem. Na de overtocht, via het 
Molenveld naar Centrum 

7. Leut. Kasteelstraat 
8. Rekem. Groenplaats  
9. Lanaken. Pietersheim, Koning 

Albertlaan - Waterstraat 
10. Lanaken. Lanakerveld (Landmark 

3), Industrieweg  
11. Maastricht. Dousberg (Landmark 

4), Koffiemolenweg 
 

 
 
 





1. Stein. Startpunt Museum voor Grafcultuur, Hoppenkampstraat 14a te Stein 
 
Vanaf het Museum voor Grafcultuur / Multifunctionele ruimte De Hoppenkamp naar de 
kasteelruïne van Stein, Ondergenhousweg.  
 
Route: Vanaf de Hoppenkampstraat naar de Keerend, op het einde rechts (Keerend), op de 
splitsing links en de Ondergenhousweg volgen naar het kasteel. Men kan parkeren bij het 
kasteel. 
 



2. Urmond. Protestantse kerk, Grote Straat. 
Route: terug naar de driehoek Ondergenhousweg/Keerend en vanaf hier rechtdoor 
(Kruisstraat), voorbij het Barbariniplein en op de kruising rechtsaf (Halstraat), tweede links 
(Vaarstraat), op kruispunt rechts (Valderstraat, en bij het winkelcentrum links (Heerstraat) en 
ruim 2 km rechtdoor via een rotonde tot in Urmond. Aldaar op volgende rotonde links en aan 
de overkant van de brug weer links en geheel naar beneden doorrijden. Parkeren op het 
bergje onderaan het witte kerkje, of anders in de woonstraat. 
 

              

 



4. Buchten. Begraafplaats, Kerkvonderen. 
I.v.m. de overtocht over de Maas met het veer wordt om praktische redenen eerst Buchten 
aangedaan en aansluitend Obbicht. 
Route: van kerk Urmond terug naar de brug, over de brug op rotonde links richting Obbicht 
(Molenweg). Na 1,5km op kruising rechts (Bergerweg), dan eerste links (Oude Postbaan) en 
rechtuit door dorp Graetheide naar Born (Oude Baan), aan het einde rechtsaf (Sluisweg), 
links naar rotonde, 2de afslag (Aldenhofweg), over het spoor en op de volgende rotonde links 
(Dorpstraat), na 700m nabij de kerk rechtsaf (Kerkvonderen) en parkeren op parking nabij de 
kerk, ongeveer 100m lopen naar het Wederdopersmonument op het kerkhof. 

                                                                      

 



3.  Obbicht. Maasmonument, Maasstraat. 
Terug naar de Sluisweg, rechtdoor over de sluis en direct daarna linksaf (Obbichterweg), 
steeds de hoofdroute volgen door Obbicht (gaat over in Bornerweg en Ecrevissestraat). Bij 
pleintje na de alleenstaande kerktoren rechts en onmiddellijk links (Emmastraat), aan het 
einde ligt rechts aan de Maasstraat het (nieuwe) Willem van Oranjemonument. Parkeren 
langs de weg. 

                                                                     

 
 



5-6.  Berg aan de Maas / Stokkem  
Maasstraat Obbicht in zuidelijke richting uitrijden, rechtsaf de Kasteelweg op (vlak voorbij 
café “’t Auwt Vaerhoes” ligt rechts een oud gedenkteken voor Willem van Oranje en 150m 
verder links staat de opvolger van het toenmalige kasteel van Obbicht). Verder rechtdoor 
rijden, en aan het eind van dorp Nattenhoven op kruising rechtsaf (Veerweg). Aan het eind 
hiervan weer rechtsaf naar het autoveer en de Maas overvaren. Aan de overzijde rechtsaf 
(Molenveld) en de hoofdroute volgen tot voorbij de oude stadskern van Stokkem 
(Stadsgraaf). Aan het eind van de stadsmuur rechtsaf (Steenkuilstraat), meedraaien naar 
rechts, langs de kerk en "het perron" rijden (geen stopplaats), aan het eind rechts houden 
(Tugela). Hier staat Kasteel Carolinaberg, waar Willem van Oranje niet kon worden 
toegelaten. 
 
7.  Leut. Kasteelstraat 
Rechtsaf (Stadsgraaf), meteen eerste links (Daalderdijk, overgaand in de St. 
Laurentiusstraat), aan het eind in Meeswijk linksaf (Kreundersstraat) en aan de T-splitsing 
rechtsaf (Genootstraat) en richting de Dreef. De toegangsweg links naar “Vilain XIII” in rijden, 
parkeren bij het kasteel van Leut. 
 

 



8.  Rekem. Groenplaats. 
Terug via de Dreef en linksaf, aan het eind rechts en gelijk links voor de kerk langs (St. 
Pieterstraat), eerste rechtsaf (Eisdenweg) en doorrijden tot aan de N78, linksaf en de N78 
volgen door Eisden, Maasmechelen, onder het viaduct door (E314), door Opgrimbie naar 
Rekem (Steenweg). Bij de eerste rotonde in Rekem linksaf (Groenstraat). Doorrijden tot 
einde, bocht naar rechts meedraaien tot kruising Populierenlaan, linksaf en vlak voor de brug 
linksaf, daar tweede straat links (Kanaalstraat). Parkeren op de Groenplaats (indien 
toegestaan). 
 

          

 



9. Lanaken, Pietersheim, Koning Albertlaan.  
Van de Groenplaats terug naar de Kanaalstraat, Kanaal en Populierenlaan, linksaf 
Rekemerstraat tot aan de Rijskweg N78. Rijksweg N78 richtig Lanaken. De Rijksweg gaat 
over in de Toernebride. Bij de tweede rotonde rechtsaf  de Koning Albertlaan volgen tot aan 
de parkeerplaats van de Waterburcht Pietersheim. Parkeren op de aangegeven 
parkeerplaats aan de Waterstraat.   
 
 

                                                             



10.  Lanaken, Lanakerveld (Landmark 3), Industrieweg.  
Vanaf Pietersheim rechtsaf Koning Albertlaan en linksaf Maastrichterweg (N77). Meteen na 
de brug over de N78 en het kanaal rechtsaf (scherpe bocht), aan de T-splitsing linksaf 
(Europastraat), voorbij de windturbines bij Celanese rijden, na de laatste fabriek meteen de 
eerste veldweg linksaf naar Landmark 3. 
  
 

                                                                   
 

 
 
Parkeren op de veldweg! 



11. Maastricht, Dousberg (Landmark 4), Koffiemolenweg.  
De veldweg verder uitrijden, deze gaat over in de Van Akenweg, aan het begin van de 
woonzone de eerst rechtsaf (Pandecktendonk) tot einde op T-splitsing linksaf (Caerteruwe), 
aan volgende T-splitsing weer linksaf (Malbergsingel), tweede straat rechts (Recessenplein) 
en meteen linksaf (Malbergplein), deze volgen (gaat over in Ponjaardruwe), aan het einde op 
de T-splitsing links (Koffiemolenweg), we parkeren langs deze weg. 
 

 

 
 
 
Hier is het einde van de route.  
 
 
 
 



Twee alternatieve routes om terug naar Stein te gaan:  
via België (Lanaken richting Maasmechelen en daar de E314 richting Aken (Stein) of  
door het centrum Maastricht richting de A2. 
 
 

 
 
 



 


