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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,50 km  1.55 uur  24 m 24  m 
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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.   
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Net over de Belgische grens bij Maastricht Noord ligt het dorp Smeermaas.  Tijdens deze aparte,  waterrijke 
en gemakkelijke wandeling, met wel een steile korte helling, wandelt u eerst een mooi stuk langs de Zuid-
Willemsvaart en dan loopt u naar de sluis Bosscherveld.  Langs mooie pad langs het Verbindingskanaal en 
Voedingskanaal komt u in de wijk Boschpoort/Bosscherveld waar u kunt pauzeren bij  Café D’n Diek Via de 
sluis 19 loopt langs de Zuid-Willemsvaart met de woonboten via steil paadje de Belvédèreberg omhoog 
waar u boven schitterend uitzicht heeft. Via o.a. veldwegen loopt u terug naar Smeermaas waar u nog een 
leuk stukje langs de Zuid-Willemsvaart loopt.  Loop de wandeling bij voorkeur bij helder weer om vanaf de 
heuvel van het uitzicht  te kunnen geniet.  
 

 
 
Startpunt: Parkeerplaats achter de kerk van Smeermaas aan de Oude Heirbaan 90, Smeermaas - Lanaken. 
 

 
 

1424 SMEERMAAS – Maastricht Bosscherveld 8,5 km 
 

1. Met uw rug naar de achterkant van de St. 
Jozefskerk (1956-1957) gaat u R omlaag richting 
wit-rode afsluittaaltjes Meteen na de 
afsluitpaaltjes gaat u aan de Y-splitsing L 
(Kluisstraat) omlaag met links (nrs. 22-14) mooie 
woningen. Negeer doodlopende zijweg links 
omhoog. Steek beneden de doorgaande weg over  
en steek dan L via de brug met de bijzondere 
aangeklede leuning de Zuid-Willemsvaart over. 
Meteen na de brug gaat u R langs huisnr. 24 de 
smalle kasseienweg omlaag, die meteen daarna 
een smal stijgend pad wordt met rechts beneden 
de 123 km lange Zuid-Willemsvaart die tussen 
1824 en 1829 is gegraven en de waterverbinding 
vormt tussen Maastricht en Den Bosch.  
 

(U passeert meteen grenspaal no. 105 en u loopt 
Nederland binnen. Aan de overkant van het kanaal 
ziet u een leuk huisje dat gelegen is op een 
bijzondere plek).  
 

Voorbij nauwe doorgang loopt u RD over de 
grindweg, die bij huisnr. 2 een licht dalende 
smalle asfaltweg/eikenlaan wordt met rechts 
beneden het kanaal.  Bijna aan het einde van de 
smalle asfaltweg gaat u R/RD over het gras langs 
de eiken en daarna volgt u RD het fietspad.   
 

2.  Let op ! U passeert links een smal hoog huis 
en de ingang van de camperplaats. Hier gaat u 
meteen R voorzichtig het smalle steile paadje 
omlaag.   
 

(Vindt u dit niet of vindt u dit te steil, steek dan hier de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
camperplaats. Bij sanitair gebouw gaat u door het 
ijzeren hek en ga dan R over het gras- grindpad met 
links de prachtige meanderende Maas  
 

(Aan de overkant van de Maas ziet u in Borgharen 
het kasteel (12e-18e eeuw) en de Corneliuskerk 
(1887-1888). 
 

Rechts ziet u de Belvédèreberg waar u straks nog 
boven op staat.  
 

Bij paaltje 93068 ziet u schuin links voor u bij hoge 
schoorsteen de Sluis van Borgharen (1929).  Vanaf 
deze sluis tot de sluis in Maasbracht is de Maas niet 
bevaarbaar en gaat de scheepvaart door het rechts 
parallel aan de Maas gelegen Julianakanaal).   
Na 400 m gaat  u voorbij groene afsluitboom L/RD 
(wit-rood) smalle asfaltweg omhoog. Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u RD de smalle asfaltweg/eikenlaan 
omhoog.   
 

(Als u hier L gaat, dan heeft u midden op de brug 
mooi zicht op de woonboten, die gelegen zijn in het 
hier doodlopende Verbindingskanaal. Zeker als het 
kanaal over de heel lengte overloopt, dan is het zicht 
op de woonboten en “waterval” prachtig). 

 

Boven aan de  doorgaande weg gaat u L over het 
fietspad. Ga dan verder bij **** in dit punt).   
 

Beneden gaat u L over het brede graspad met 
rechts het kanaal.  (Rechts ziet u de Belvédèreberg 
waar u straks nog boven op staat). Negeer na 400 m 
trap links omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L 
omhoog richting clubgebouw van de 
Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. 
Voor het clubgebouw gaat u L de grindweg 
omhoog.  Boven steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u R over het fietspad.    Negeer 
zijweg scherp links.  **** Na  200 m steekt u via 
brug het Verbindingskanaal over met links van u 
de Sluis Bosscherveld (1930).    
 

(De stalen hefdeuren zijn opgehangen tussen twee 
betonnen torens met overbrugging, waarin zich de 
hefinstallatie bevindt. Het is de eerste Nederlandse 
sluis met moderne stalen hefdeuren). 
 

50 m verder gaat u L (Bosscherweg 5-9) over de 
doodlopende weg met links voormalig 
sluiswachterswoningen.   
 

https://www.facebook.com/cafedndiek/
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3.  Loop bij wit-rode slagboom (even bukken) RD 
over de asfaltweg en vlak daarna bij ijzeren hek 
volgt u RD het graspad. Meteen daarna gaat u R 
het paadje omhoog en boven bij trafokast gaat u 
L over jet smalle grindpad/eikenlaan met rechts 
woningen in de wijk Boschpoort/Bosscherveld en 
links beneden woonboten gelegen in het 
Verbindingskanaal (Maas - Zuid-Willemsvaartl.    
Negeer zijpaden rechts en volg geruime tijd het 
grindpad/eikenlaan waaraan zitbanken staan.  
 

(Na 600 m ziet u bij paaltje 93053 links  de sluis in de 
Maas bij Borgharen. Vanaf deze sluis tot de sluis in 
Maasbracht is de Maas niet bevaarbaar en gaat de 
scheepvaart door het rechts parallel aan de Maas 
gelegen Julianakanaal).   
Na 700 m gaat u R over de asfaltweg met links het 
Voedingskanaal (Maas-begin Zuid-Willemsvaart). 
met voor u de in 2009 uit de ere dienst genomen 
St Hubertuskerk (1924-1925).   
 

(Als u hier bij wit-rode paaltjes L gaat dan ziet u 
meteen daarna bij scheepvaartradar links in de verte 
bij brug de (witte) keersluis bij het begin van het 36 
km lange Julianakanaal).  
 

Negeer na 300 m voetgangersbrug/Ameliebrug 
links en u loopt de wijk Bosscherveld binnen. 
Negeer zijwegen. Aan het eind, waar het 
Voedingskanaal via stuw gelegen onder 
doorgaande weg in de Zuid-Willemsvaart stroomt, 
steekt u de voorrangsweg over en gaat  L over 
het fietspad.  Let op! Na 50 m gaat u R het 
trappenpad omlaag.  
 

(Als u wilt pauzeren bij café D’n Diek (wo. gesloten) 
volg dan nog 50 m RD het fietspad en loop dan L de 
klinkerweg/parkeerplaats op en u komt meteen links 
het café (huisnr 167) waar u heerlijk kunt lunchen!). 
 

Beneden steekt u de asfaltweg over en steekt u 
RD het smalle sluisbruggetje over en loop RD het 
trapje omlaag. 
 

(U steekt hier de Suis 19/1929 over. U kunt hier ook 
een rondje lopen om de sluis. Ga dan voor het 
sluisbruggetje L met rechts de smalle sluis  en links 
twee grote voormalige sluiswachterswoningen (nr. 
34/34A). Loop aan het eind de trap omhoog en steek 
bij infobord (Sluis 19) R de rijksmonumentale 
ophaalbrug/sluis over. Ga dan meteen R omlaag met 
rechts de smalle sluis. Lukt dat niet, ga dan verder bij 
punt 4).      
 

4. Ga dan R (Jaagpad West) over de smalle 
asfaltweg, die u geruime tijd RD  volgt met rechts  
woonboten gelegen in de Zuid-Willemsvaart.  
 

(Vlak daarna stroomt links water van het 
Voedingskaan in het kanaal. Na 400 ziet u rechts bij 
brug de toegang naar de kleine Belvédère-haven 
lokaal bekend als de Jo-Jo-Haven). 
 

Na 600 m, einde smalle asfaltweg, loopt u  RD 
over het pad verder langs het kanaal.      
 

(Rechts aan de overkant van het kanaal ziet u het 
clubgebouw van de Maastrichtse Studenten 
Roeivereniging Saurus). 
 

Na 250 m gaat u aan de Y-splitsing L omhoog.  
Aan de 3-sprong gaat u L door het spoor-
wegviaduct van de voormalige treinverbinding 
Maastricht-Hasselt (1856-1952). Na het 
spoorwegviaduct loopt bij afrastering RD langs 
het wit-rode paaltje de grindweg omhoog.  Na 30 
m gaat u R via houten klaphek en nauwe 
doorgang het steile pad omhoog.  Na 100 m gaat 
u boven op de Belvédèreberg  (75 m N.A.P.)  bij 
dikke zwerfsteen en infobord  R over het graspad.  
 

(Via het infobord komt u te weten dat u hier op een 
heel bijzondere plaats staat. Hier boven op de 
voormalige stortplaats, waar in een voormalige klei- 
kiezelgroeve tussen 1970 en 1993 door de gemeente 
Maastricht en omliggende gemeenten 3,8 miljoen ton 
voornamelijk huishoudelijk afval is gestort, heeft u 
prachtig uitzicht. O. a. op het aan de Maas gelegen 
dorp Borgharen en op de vele kerktorens o.a. op de 
80 m hoge rode St Jan kerktoren aan het Vrijthof met 
rechts daarvan een kerktoren van de St 
Servaasbasiliek. Beneden ziet u de voormalige 
spoorlijn Hasselt-Maastricht 91856-1952), waar naar 
verwachting vanaf 2024 de sneltram Hasselt-
Maastricht gaat  rijden. Het “onderhoud” van de berg 

vindt plaats door  begrazing door schapen en geiten. 
 

De route volgend passeert u meteen links  een lange 
schanskorfmuur die gebouwd is t.b.v. van de 
muurhagedis en de hazelworm. Links ziet u ook 
meteen een zonnepark bestaande uit   30.000 
panelen met een capaciteit van ca. 12 MWp).   
 

Bij ingang van het zonnepark loopt u RD de 
grindweg omlaag. Bij groot infobord loopt u  RD 
over de grote asfaltplaats. Bij volgend groot 
infobord en gebouw, waar stortgas wordt 
onttrokken en afgefakkeld, gaat u door het hoge  
ijzeren klaphek en loopt u RD de asfaltweg 
omlaag. Negeer bij wit-rode paaltjes  zijpad links.   
 

5.  Steek beneden de voorrangsweg over en ga R  
R over het fietspad en loop onder het 
spoorwegviaduct (1854-1856) door. Na 100 m gaat 
u bij huisnr. 691 L (Kantoorweg). Aan de 3-sprong 
voor de mooie rijksmonumentale Hoeve Zouwdal 
(1780) gaat u scherp L (fr. 11) over de veldweg.  
Meteen na het spoorwegviaduct gaat u aan de 4-
sprong R (fr. 11) de veldweg omhoog.  Waar de  
veldweg naar links buigt, gaat u RD over het 
smalle pad dat in de zomer begroeid kan zijn met 
rechts de spoordijk en links het bedrijventerrein 
Lanakerveld.  (Even verder ziet u links de St. 
Ursulakerk  (1860-1864) in Lanaken). Aan het eind 
van het pad steekt u voorzichtig R de sneltramlijn 
Maastricht-Hasselt (vanaf 2024) over en volgt u 
RD het pad met rechts een akker. (U loopt hier over 
de grenslijn). Aan de T-splitsing bij grenspaal 101 
gaat u L over de veld- klinkerweg en u loopt 
Smeermaas/België binnen. Aan de 4-sprong bij 
plaatsnaambord Smeermaas gaat u R. Vlak 
daarna bij “wegkruis” gaat u aan de 
voorrangsweg R.   
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6.   Aan de kruising bij verkeerslichten en café de 
Toerist, met naast het café een terras,  gaat u RD 
omlaag. (Links maast het café  ligt de in de regio 
bekende frituur “bij Swa en Jolanda).  U passeert 
meteen links het Grenswachtmonument (1934-
1940) t. h. a aan de vele leden van de Grenswacht 
die tijdens WO II het leven lieten. Negeer 
zijwegen. Vlak voor de brug gaat u R de 
kasseienweg omlaag langs huisnr. 7.  Beneden 
voor de Zuid-Willemsvaart gaat u scherp L over 
het graspad en loop onder de brug door.  Na 100 
m gaat u bij aanmeerpalen en begin van rij 
lantaarnpalen scherp L de stenen trap omhoog. 
Boven gaat u R de asfaltweg omhoog Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD (Kanaaldijk/oranje 
cirkel) de smalle doodlopende asfaltweg en u 
passeert meteen links een aardig huisje. Na 200 
m gaat u boven aan de volgende de 3-sprong L 
(Schippersstraat).  Aan de kruising bij de kerk 
gaat u L terug naar de parkeerplaats. 


