
                          105. BERG AAN DE MAAS 12,6 km 

 
 

Een vlakke route over Belgisch grondgebied naar de kerk van Leut en langs ‘t Kasteelhof Vilain XIIII met 
mooie uitzichten op de Maas. De terugweg gaat een mooi stuk langs het Julianakanaal.  U steekt met het 
veerpont de Maas over.   Tussen de 2 lussen kunt u fijn pauzeren bij het terras Maasoever.     (Het veerpont 
is gratis en vaart het hele jaar). 
 

Startpunt: Terras Maasoever, Bergermaasstraat 23, Berg aan de Maas. Open van april t/m oktober, 
dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur. Bij slecht weer gesloten.  Parkeer tegenover het terras op de openbare 
parkeerplaats of in de parkeervakken in de vlakbij gelegen Veerweg. 
 

 

http://terras-maasoever.nl/


  blz 2 van 3 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,62 km  2.45 uur  20 m  20 m 
 

 
 

105. BERG AAN DE MAAS 12,6 km 
 

1.   Vanaf het terras loopt u naar het veerpont 
“Haol Euver II” en steekt u  (gratis) de Maas over.  
 

(Het veer, dat  ruim 200 keer per dag de oversteek 
maakt, is een gierpont met motor. Het pont is met 
een kabel bevestigd aan een punt in het midden van 
het water. Door het schip schuin op de stroming te 
draaien, bereikt het veer door de stroming de 
overkant). 
 

2. Aan de overkant gaat u boven L (gele zeshoek) 
over de veldweg/grindweg.  
 

(Hier staat rechts aan de overkant van de weg bij de 
Belgische grenspaal nr. 116 een oorlogsmonument, 
Zie infobord).   
 

Negeer twee zijpaden rechts omhoog en volg nu 
lange tijd deze veldweg RD (geel) langs de Maas.  
 

(Links aan de overkant van de Maas ziet u de kerk 
van Berg aan de Maas).  
 

Aan de 3-sprong voorbij km paaltje 36,7 en vóór 
bos gaat u R (gele zeshoek) de dijk omhoog. 
Negeer bospaden links. Boven aan de smalle 
betonplatenweg (fietspad) gaat u RD. Vlak 
daarna, waar het fietspad naar links buigt, gaat u 
RD de veldweg omlaag richting kerktoren. Negeer 
veldweg links. Aan de kruising loopt u RD over de 
asfaltweg langs het kerkhof. U loopt het plaatsje 
Leut binnen. Negeer zijwegen en blijf RD 
(Ganzenpoelstraat) lopen.   
 

3. Aan het einde, vlak voor de T-splitsing, gaat u 
R over de kleine parkeerplaats langs een bistro.  
Bij het café gaat u voor de oude waterpomp R 
over het klinkerpad langs de Sint-Pieterskerk 
(1865)).  
 

(Het café is de voormalige hoofdonderwijzerswoning 
van de voormalige jongensschool, die er achter lag 
(nu kleuterschool). Op het klinkerpad passeert u 
achtereenvolgens rechts de historische 
begraafplaats, het witte H. Hartbeeld en de 
voormalige pastorie (no.151)).   
 

Aan het einde van het klinkerpad gaat u RD 
(Dreef/fietsroute 50) over de asfaltweg. Aan de 
kruising gaat u RD (groen/blauw). Aan de 
volgende kruising bij bushuisje gaat u R 
(groen/blauw) over de kasseienweg en steekt u 
via brug de droge kasteelgracht over. 50 m verder 
gaat u L (geel/blauw/groen) over de onverharde 
weg.  
 

(Kasteel  Vilain XIIII werd eind 15e eeuw gebouwd als  
waterburcht).  

Volg de grindweg en u verlaat weer het 
kasteelterrein. Aan de smalle asfaltweg gaat u L. 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L 
(Elisabeth Gruytersdreef). Na circa 20 m gaat u R 
(geel/groen) over het prachtig met beuken 
overkoepeld pad/berceau. Volg nu verder het 
bospad  RD.   
 

4. Aan de 3-sprong gaat u R (geel/groen). Vlak 
daarna gaat u R (geel/groen) over de asfaltweg.   
 

(Links ziet u hier de schietbomen van de Koninklijke 
schutterij Sint Laurentius Meeswijk). Neem voor de  
 

boerderij de eerste veldweg L (geel).  
 

(Voor u ziet u de schoorstenen van het  circa 800 ha. 
grote Chemelot-terrein waarop circa 150 bedrijven 
zijn gevestigd o.a. DSM, SABIC en de Chemelot 
Campus (Brightlands). Op de campus zijn tientallen 
bedrijven en instellingen gevestigd, waar studenten, 
onderzoekers en ondernemers samenwerken aan het 
ontwikkelen van nieuwe producten). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L (oranje) over de 
veldweg langs de bosrand en weiland. Aan de T-
splitsing gaat R (oranje) over de betonplatenweg. 
Boven, aan de 4-sprong op de dijk, gaat u L 
(fietsroute 50) over het fietspad. Neem nu de 
eerste weg R (fietsroute 50) omlaag. Steek via het 
veerpont “moeder” Maas weer over.  
 

(Aan de andere kant van de Maas ziet u links boven 
twee schietpalen met kogelvangers van de schutterij 
Sint Hubertus Nattenhoven (1948))..   
 

Loop de brede weg omhoog.  
 

(Als u tegenover de Nederlandse grenspaal nr. 116 R 
gaat, dan kunt u bij het mooi gelegen terras 
“Maasoever” pauzeren).  
 

Boven aan de 4-sprong gaat u RD  richting Stein 
verder omhoog. Aan de 3-sprong in Berg aan de 
Maas gaat u L (Koningsstraat). Aan de 3-sprong 
RD. Steek de voorrangsweg over en loop RD 
(Ireneplein). Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing voor huisnr. 4 L. Meteen daarna aan de 
3-sprong gaat u R (Margrietstraat). Negeer alle 
zijwegen links. Aan de 3-sprong voor de St. 
Josephkapel (1957) gaat u R.   
 

5. Meteen daarna aan de T-splitsing loopt u RD 
over het gras naar het Julianakanaal en ga dan L 
over het smalle asfaltpad.  
 

(Hier staat een zitbank en kunt u scheepjes kijken. 
Eind 1925 is men begonnen met het graven van het 
circa 36 km lange kanaal dat in 1934 gereed was. 



Het kanaal begint ten noorden van Maastricht bij de 
keerstuw van Limmel en eindigt bij Maasbracht waar 
het water de Maas weer instroomt).  
 

Volg nu geruime tijd het pad langs het kanaal. 
Loop onder de brug “Obbicht” door. Let op! Na 
150 m gaat u schuin L het steile graspad omlaag 
(dus niet het asfaltpaadje). Beneden gaat u L over 
de smalle asfaltweg. Bij plaatnaambord Obbicht 
steekt u de asfaltweg over en gaat u  L over de 
veldweg.  Na 20 m negeert u zijpad rechts.  Volg 
de veldweg nu enige tijd RD. Aan de smalle 
asfaltweg voor  kanaaldijk gaat u R.  Aan de 3-

sprong nabij zitbank gaat u RD over de asfaltweg. 
Aan de ongelijke 4-sprong in het buurtschap 
Nattenhoven gaat u RD (Grachtstraat). Aan de 
kruising bij café RD (Veerweg). Aan de 4-sprong 
vlak na het kunstwerk “de Zon” gaat u R omlaag 
en u komt weer bij de mooie uitspanning 
“Maasoever”, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras bij de 
vriendelijke uitbaatster Yvette Janssen en haar 
personeel nog iets kunt eten of drinken.  Vanaf de 
uitspanning en het het terras heeft u mooi zicht 
op het veer. 

  
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  

 


