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Deze vlakke en gemakkelijke Maasdal wandeling gaat door velden naar Nattenhoven en dan langs het 
Julianakanaal naar Schipperskerk.  Dan terug naar Obbicht met mooi uitzicht op de Maas. Neem zelf 
proviand mee, aan het eind is een fijn terras. Deze wandeling gaat over goed begaanbare wegen en paden 
en is fijn om eens lekker uit te waaien langs de Maas en kanaal.  U kunt de route uitbreiden met wandeling 
523 naar Illikhoven of met 105 naar Leut. 
 

Startpunt: Ecrevisstraat 9, Obbicht. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,73 km  2.20 uur  16 m  16 m 
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198. OBBICHT 10,7 km 
 

1. Met uw rug naar huisnr. 9 gaat u L. Vóór 
huisnr. 15 gaat u L (blauw/groen) over het 
voetpad.  
 

(Rechts ziet u hier de Sint Willibrorduskapel in de 
toren (1825) van de voormalige parochiekerk).  
 

Steek de smalle asfaltweg over en loop het 
stenen trappenpad omhoog. Boven voor kerkhof 
gaat u R (blauw) over het smalle pad, dat rechts 
van het kerkhof is gelegen.  Aan de T-splitsing bij 
infobord gaat u L omhoog over het brede pad dat 
een graspad wordt. Aan de T-splitsing nabij 
asfaltweg gaat u R over de veldweg, die u enige 
tijd RD volgt. Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
omhoog. Na 100 m, gaat u R en ga dan meteen L 
over het smalle asfaltpad langs het 36 km lange 
Julianakanaal.  
 

(Eind 1925 is gestart met het graven van het kanaal 
dat in 1934 gereed was. Het kanaal begint ten 
noorden van Maastricht bij de keerstuw van 
Borgharen en bij Maasbracht waar het water de 
Maas weer instroomt).  
 

Loop onder de brug “Obbicht” door en volg dit 
smalle pad langs het kanaal circa 2 km.  
 

(Rechts, aan de overkant van het kanaal, ligt het dorp 
Graetheide. Links heeft u mooi uitzicht over het 
Maasdal).  
 

Steek bij de sluis Born en het 
herinneringsmonument van Piet Walraeven en 
Harrie Custers de voorrangsweg over en loop RD 
(Obbichterweg).  
 

(Als u hier aan de voorrangsweg 100 m R gaat en 
vervolgens de trappen omhoog loopt, dan kunt u 
mogelijk het schutten van schepen zien).   
 

Na 50 m neemt u weer het smalle asfaltpad over 
de dijk langs het kanaal. 
 

2. Na 800 m buigt het pad links omlaag.  
 

(Hier ziet u rechts de kerktoren van Born. Schuin 
rechts voor u ziet u de haven van Holtum Noord. De 
Barge Terminal (overslag en distributie 
zeecontainers) op dit haventerrein is de grootste 
inland-terminal van Nederland).  
 

Loop beneden RD (Berghaven/groen) over de 
smalle asfaltweg.  
 

(U passeert hier in de Berghaven Born verschillende 
woonboten).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L omlaag.  
 

(Even verder ziet u rechts het voormalig kerkje van 
het buurtschap Schipperskerk. Voor de kerk staat 
een hele lange zitbank).  

Aan de T-splitsing gaat u L over de doorgaande 
weg. Meteen daarna gaat u R (Waddenlaan). (Hier 
staat een zitbank om te pauzeren, even verder staat 
nog een zitbank). Negeer zijweg rechts. Aan de T-
splitsing bij grote kei gaat u L (groen).   
 

3. Aan de kruising RD.  
 

(Degene, die de wandeling combineert met 
wandeling 523, gaat hier R en volgt wandeling 523 
verder vanaf punt 5).  
 

Neem de eerste veldweg R. Na 100 m gaat u aan 
4-sprong L over het brede graspad/veldweg. Aan 
de asfaltweg gaat u R.  
 

(U passeert hier de schietboom en kogelvanger van 
schutterij Eendracht 1874 uit Papenhoven).  
 

Aan de T-splitsing in Papenhoven gaat u L. **** 
Negeer meteen zijweg rechts. Aan de kruising RD 
(Geneer) met rechts van u de voetbalvelden van 
Armada. Aan de volgende kruising gaat u R (Jac. 
Cramerstraat) en u steekt via het bruggetje de 7 
km lange Klingbeek, een zijbeekje van de Maas 
over. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
asfaltweg. Bij huisnr. 1 (’t Bathuaske) gaat u R het 
klinkerpad omhoog en aan het einde gaat u R 
omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan de T-
splitsing bij zitbank L met links woningen.  
 

(Een eind verder passeert u rechts t.o. huisnr 8 c een 
gedenksteen. Zie tekst).  
 

Negeer zijwegen.   
 

4. Na 400 m gaat u aan de kruising RD en u 
verlaat de bebouwde kom.  
 

(Hier staat (03-2015) links het standbeeld van Chel 
Savelkoul, de troubadour van ’t Maasland. Zijn 
bekendste liedje is ”Huer ich de Maas weer roesje”. 
Rechts kunt u hier via het voet/fietsveer de Maas 
oversteken naar België).  
 

Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u schuin L over 
het grindpad over de dijk voorbij slagboom. (U 
loopt nu parallel aan de rechts gelegen smalle 
asfaltweg). Bij de kantine, schietboom en 
kogelvanger van de schutterij Het Heilig Kruis 
(1673) uit Grevenbicht, loopt u RD (fietsroute 27) 
over de smalle asfaltweg, die u geruime tijd RD 
volgt.   
 

(Een eind verder heeft u rechts mooi uitzicht op de 
meanderende Maas).  
 

Waar na 800 m voorbij zitbank en infobord 
“Obbicht, verzwolgen door de Maas” de 
asfaltweg links omlaag buigt, loopt u RD over het 
smalle asfaltpad. 
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(Meteen hierna passeert u weer een schietboom met 
kogelvanger. Nu van schutterij St. Willibrordus (1636) 
uit Obbicht. Een eind verder bij groen ijzeren hekje 
passeert u grenssteen no. 118 met het jaartal 1843, 
die nu in de achtertuin van een woning staat).  
 

Aan het eind van het asfaltpad bij groot 
kunstwerk, gaat u R (Maasstraat/groen).  
 

(Dit Monument van de overtocht 1568 is op 1 juli 
1999 onthuld door kroonprins Willem Alexander).  
 

Vlak daarna gaat u L (Emmastraat/groen). Negeer 
zijweg rechts. Meteen daarna aan de T-splitsing 
gaat u R (groen). Vlak daarna gaat u L 
(Ecrevissestraat) over de doorgaande weg. 
Negeer zijwegen en u komt weer bij huisnr. 9. 
 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


