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Deze gemakkelijke vlakke kanalenwandeling over verharde en onverharde paden gaat langs de Zuid-
Willemsvaart, Maas en het kanaal van Neerharen en Briegden en het natuurgebied de Hochter Bamp dat 
vanwege het broedseizoen is afgesloten van 1 april t/m 31 juli.   
 

Startpunt: Parkeerplaats achter de kerk van Smeermaas aan de Oude Heirbaan. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10.7 km  2.30 uur  17 m  30 m 
 

 
 

239. SMEERMAAS 10,7 km 
 

1. Met uw rug naar de achterkant van de kerk 
loopt u R richting de wit-rode paaltjes, die de weg 
doodlopend maken voor het verkeer. Meteen na 
de afsluitpaaltjes gaat u aan de Y-splitsing L 
(Kluisstraat) omlaag met links (nrs. 22-18) mooie 
woningen. Negeer doodlopende zijweg links 
omhoog (Kanaaldijk). Steek beneden de 
doorgaande weg over en steek dan L via de brug, 
met de bijzondere aangeklede leuning, de Zuid-
Willemsvaart over. Negeer zijwegen. Waar de 
doorgaande weg bij stenen wegkruis (1876-1986) 
en zitbanken naar rechts buigt, gaat u L 
(Maasdijk/fietsroute (fr.) 559) over de 
doodlopende asfaltweg.  
 

(Het stenen kruis is een aandenken aan de oude 
kerk, die hier vlakbij in de Brugstraat stond, die toen 
Kerkstraat heette).  
 

Negeer zijwegen en blijf de asfaltweg met rechts 
beneden de Maas 1,1 km RD volgen.  
 

(Hier bij zitbanken ziet u aan de overkant van de 
Maas de Sint-Corneliuskerk (1888) en het kasteel 
(12e-18e eeuw)  in het Nederlands dorp Borgharen.  
 

De route volgend passeert u na bijna 400 m bij 
zitbanken de St. Antoniuskapel (1889) en de 
begraafplaats, waar enkele oude grafstenen opstaan.   
 

Hier heeft u prachtig uitzicht over de Maas en ziet u 
de resultaten van het project Grensmaas 
(Rivierbeveiliging, ontgrinding en natuurontwikkeling).  
 

Vanaf de zitbanken ziet u rechts in de verte de bijna 
80 m hoge rode  kerktoren van de St. Janskerk aan 
het Vrijthof in Maastricht). 
 

Na 1 km, voor grote witte villa met glazen 
dakkoepels, buigt de asfaltweg links (fr. 559/ 
oranje cirkel) omhoog.  
 

(U kunt hier ook RD lopen en dan over het pad langs 
de Maas struinen. Voor de grote witte villa gaat u 
door het klaphek en volg dan het pad langs de 
meanderende Maas. Zeker wanneer de Maas laag 
staat is het hier genieten van het uitzicht over de 
Maas. Na circa 700 m gaat u 30 m, voorbij km paaltje 
19,1, bij betonnen paal met het getal 150 R het brede 
graspad omlaag. (Dit is tegenover breed hol 
graspad). Ga  nu verder bij **** in punt 2). 
 

Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u bij 
verbodsbord R (fr. 559/oranje cirkel).  
 

(U loopt nu het 40 hectare grote Belgische-
Nederlandse natuurpark Hochter Bamp binnen).  
 

Volg de RD smalle asfaltweg/jaagpad met links  
beneden de 123 km lange Zuid-Willemsvaart, de 
waterverbinding tussen Maastricht en ’s-
Hertogenbosch. Na 300 m passeert u een 
veerooster en infoborden 
 

2. Let op! 30 m voorbij het km paaltje 2.0 gaat u 
bij houten afsluitboom en bij het bordje “welkom” 
het brede holle graspad omlaag.  
 

(In het broedseizoen is dit pad mogelijk afgesloten. 
Blijf dan de smalle asfaltweg verder RD volgen. Na 
1,5 km gaat u voorbij veerooster aan de 4-sprong L 
de kanaalbrug over. Ga dan verder bij **** in  punt 3). 
 

Aan de 4-sprong, bij betonnen paal met het getal 
150, loopt u RD het graspad omlaag richting 
Maas.  **** Voor de Maas gaat u  L over het pad 
gelegen tussen de lange Wissenplas en Maas.  
Blijf nu geruime tijd het pad langs de Maas RD 
volgen en u passeert enkele oude wilgen. 
 

(250 m verder passeert u links  de iets hoger staande 
grenspaal no. 107 met het jaartal 1843.  
 

Aan de overkant van de Maas ziet u het dorp Itteren. 
Van elke grenspaal staan langs de grensmaas twee 
grenspalen met hetzelfde nummer. Eentje op de 
Belgische en eentje op de Nederlandse oever. Dit is 
hier een mooie plek om de watervogels op het meer 
te spotten.  
 

Mogelijk komt u hier een harem grazende 
Koninkpaarden of Galloway runderen  tegen).  
 

Na 1,5 km, bij kilometerpaaltje 20.8 km en links 
gelegen plas en voor woning, loopt u nog even 
verder RD langs de Maas. Bijna 100 m verder bij 
twee zitbanken, genietplekje, verlaat u via 
klaphek het natuurgebied. Aan de brede 
asfaltweg  gaat u L langs de huisnrs. 130-132.  
 

3. Na 200 m aan de kruising bij fietsknooppunt 
559 gaat u RD over de kanaalburg.  **** 20 m (of 
eerder) voorbij de brug gaat u R  het asfaltpad 
omlaag.  
 

(Hier staat links aan de overkant van de weg het 
oorlogsmonument “Bunker Neerharen 11”. Zie 
infobord).  
 



 

Beneden voor het kanaal gaat u R onder de brug 
door. Na 200 m, bij volgende fietsknooppunt 559 
en wit huis (nr. 68), loopt u RD. Volg nu geruime 
tijd de asfaltweg langs het 5 km lange kanaal van 
Neerharen naar Briegden, het verbindingskanaal 
tussen de Zuid-Willemsvaart en het Albertkanaal.  
Let op! Na bijna 500 m, bij de eerste woningen 
van Neerharen, gaat u R de grindweg omhoog. 
Vlak daarna, voor de woning (no.1) met groot 
muurkruis, gaat u RD over het betonnen pad. 
Meteen daarna, waar het dit pad naar rechts buigt 
(Dikke Hagestraat), loopt u RD (oranje cirkel) over 
de  grindweg. Aan de asfaltweg bij enkele aardige 
optrekjes gaat u L. Vlak daarna aan de kruising 
gaat u RD. Steek bij zitbanken en de 
oorlogsbunker “BN9 BR” (zie infobord) via brug 
de sluis Neerharen over en ga meteen bij 
verbodsbord L de smalle asfaltweg omlaag met 
links beneden het kanaal. Na ruim 500 m, voorbij 
scheepvaartwegwijzer en bij zitbanken, buigt de 
smalle asfaltweg neer rechts met links beneden  
de Zuid-Willemsvaart. 
 

(Hier in de bocht naar rechts, heeft u links mooi zicht 
op de Sint-Lambertuskerk (1875) in Neerharen)  
  

Mogelijk ziet u hier op de Zuid-Willemsvaart  
trainende roeiers van de Maastrichtse studenten 
roeivereniging Saurus). 
 

4. Na bijna 1 km heeft u bij muur, ontdaan van 
groen (2-2022), mooi zicht op Domein De Hocht. 
 

(De abdij van Hocht is een voormalige  
cisterciënzerabdij. Ze is gesticht omstreeks 1180. 
Omstreeks 1217 werd de abdij van Hocht 
overgenomen door cisterciënzer nonnen van de 
Salvatorberg in Aken. Stilaan evolueerde het klooster 
tot een stift voor adellijke dames, kanunnikessen. Na 
de Franse Revolutie is het in handen gekomen van 
particulieren).  
 
 

100 m voorbij de twee haakse bochten heeft u 
achteromkijkend weer mooi uitzicht op Domein de 
Hocht).  
 

 

Na bijna 2 km gaat u bij zitbank en verbodsbord 
scherp R (oranje cirkel) over het (gras)pad 
gelegen tussen akkers.  (U verlaat hier het kanaal). 
Na 250 m gaat u aan de 3-sprong, voorbij 
greppel/sloot, RD het brede graspad omhoog met 
rechts de bosrand en links akkers. (U verlaat hier 
de oranje cirkel).  
 

5. Na 200 m wordt het brede graspad een smal 
paadje gelegen tussen akkers en 
laagstamboomgaard. 300 m verder gaat u bij 
woning L over de asfaltweg.  
 

(Hier ziet u rechts aan het einde van de doodlopende 
platanenlaan de ingang van Domein de Hocht).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (oranje 
cirkel). Na bijna 100 m gaat u L (oranje cirkel/wit-
rood) over de veldweg. Na 600 m gaat u aan de 
kruising RD over het  graspad/veldweg.  (U verlaat 
hier de oranje cirkel en wit-rood). 300 m verder bij 
links staande Mariakapel wordt het pad in 
Smeermaas een licht stijgende asfaltweg.  
 

(Meteen rechts passeert u de mooie met speklagen 
en met een in-  en uitgezwenkte topgevel gebouwde 
woning (nr. 151) genaamd de Hochterhof. Tegen de 
tuinmuur van deze woning staat een weg- 
muurkruis).   
 

Negeer zijwegen en volg de asfaltweg RD (Oude 
Heirbaan) en u passeert enkele leuke optrekjes. 
Na 600 m komt weer bij de parkeerplaats, die 
gelegen is  aan de achterkant van de Sint-
Jozefkerk (1956-1957). 
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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.   


