356. EIJSDEN – Visé 10,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze leuke grenswandeling wandelt door het vlakke Maasland naar Visé waar u bij brasserie La
Captainarie op het leuke terras aan de Maas kunt pauzeren. Onderweg passeert u de Maasstuw van Lixe.
Deze wandeling loopt vice versa, u wandelt bijna dezelfde weg terug. U kunt bij brasserie La Captainerie
een rondje om het haventje lopen. Routebeschrijving B. De route wordt dan 1,3 km langer. U kunt bij
brasserie La Captainerie ook naar het leuke centrum van het Franstalige Visé lopen en via een andere weg
teruglopen. Het gedeelte van achter de stuw is dan ongeveer hetzelfde. De route wordt dan 1,2 km langer,
de afstand die u door het centrum van Visé loopt niet meegerekend).
Startpunt: Restaurant – Brasserie De Grens, Withuis 22, Eijsden (grensovergang).
Parkeer op de parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,82 km

2.30 uur

15 m

15 m
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356. EIJSDEN – Visé 10,8 km
(Let onderweg een beetje op de omgeving omdat u
straks dezelfde weg terug moet lopen).

32 km lange riviertje de Berwinne, een zijbeek van
de Maas, over.

1. Met uw rug naar de doorgaande weg, neemt u
vanaf de parkeerplaats van Brasserie De Grens
de veldweg links. Aan de kruising van veldwegen
RD (6).

(Dit bruggetje is tijdens de watersnoodramp d.d. 157-2021 weggeslagen.. Laat even weten als er een
nieuw bruggetje is geplaatst. Alvast bedankt. Is dit
niet zo, loop dan terug naar de doorgaande weg en
ga L het optische fietspad omhoog. Na 250m m aan
de rotonde gaat u L en steek dan meteen R het
zebrapad over en loop RD (fr. 414). Ga dan verder bij
**** in dit punt

(Links ziet u het Belgische plaatsje Moelingen
(Mouland)).
U
passeert
het
oefenterrein
van
de
hondenvereniging H.D.V. de Maasvallei. De weg
buigt naar links en loopt parallel aan de
autosnelweg. Aan de 3-sprong RD (6). Loop
onder het autowegviaduct door en steek de
spoorlijn Luik-Maastricht over. Aan de T-splitsing
in het buurtschap Hoog-Caestert (Eijsden) gaat u
L (Leentjesweg/4/rood). Negeer veldweg rechts.
2. Aan de ruime 3-sprong bij zitbank gaat u R
(rood).. Let op! Waar 200 m de weg naar rechts
buigt, gaat u L over de veldweg/graspad.
(Hier ziet u voor u de cementfabriek in Lixhe, gelegen
aan het Albertkanaal.
U kunt hier ook kiezen voor de gemakkelijke weg.
Loop dan hier RD (4/rood) over de asfaltweg. Aan de
T-splitsing gaat u L (Schansweg).
(U passeert hoeve Muggehof (no.9), op 12 sept.
1944 de eerst bevrijde woning van Nederland).
Loop vervolgens door tot aan de grote voorrangsweg.
Ga dan verder bij punt 3).
Waar het graspad ophoudt, blijft u RD lopen
rechts van de greppel. Bij hoog struikgewas
(nabij bord “België-Belgique”) buigt u mee naar
rechts. Blijf rechts van de afrastering lopen over
de veldweg. Aan de asfaltweg bij grenspaal no. 43
gaat u L en u bent in België.
(Hier ziet u in de verte voor u kasteelhoeve Navgane.
Navagne, was een 30 hectare grote gebied met fort
en gracht (schans). Gebouwd rond 1632 door
Spanjaarden en waarschijnlijk bevolkt door circa 500
mensen. Omdat de Maas hier op z’n smalst is, was
dit een uitstekend plek (tolheffing) om de Maas te
controleren. Niet alleen de Spanjaarden maar ook de
Romeinen zijn op deze plek actief geweest).
3. Aan de voorrangsweg gaat u R omhoog.
(Loop rechts over het rood gemarkeerde fietspad
(fietsroute 414).
Steek boven bij de verkeerslichten via de
oversteekplaats de voorrangsweg RD (fietsroute
414) over. Ga L en ga dan meteen R de asfaltweg
omlaag. Steek beneden via ijzeren bruggetje het

Volg nu verder het pad RD (fr. 414). Aan de
asfaltweg gaat u R (fr. 414) over het fietspad.
Steek na 50 m L het zebrapad over en ga dan R
(fr. 414). **** Via de stuw steekt u de Maas over.
(De stuw Visé-Lixhe (Baragge de Lixhe) heeft hier
een verval van 6,7 m. Deze stuw heeft ook een
vistrap, die u bij het begin van de stuw passeert.
De Maas, een regenrivier, is circa 925 km lang. Zij
ontspringt in Frankrijk in Pouilly-en-Bassigny op het
Plateau van Langres op een hoogte van 409 m
boven zeeniveau. Vanuit Frankrijk, Luxemburg en
België bereikt de Maas bij Eijsden ons land. Het
Nederlandse deel van de Maas tot aan haar monding
via het Haringvliet in de Noordzee is zo'n 300 km
lang).
Na de stuw buigt het asfaltpad naar links. Aan de
T-splitsing voorbij wit hek gaat u L (fr. 415) over
de asfaltweg met links van u de Maas. U passeert
enkele woonboten. Even verder loopt u onder een
spoorviaduct door.
(Deze 530 m lange spoorbrug is een onderdeel van
de 168 km lange Montzenlijn, de goederenspoorlijn
die de haven van Antwerpen met Aken verbindt. De
oude ijzeren spoorbrug, Pont des Allemands, werd in
de Eerste Wereldoorlog door Russische gevangenen
gebouwd in opdracht van de Duitse bezetter. De
spoorbrug werd in 1918 in gebruik genomen en in
2016/2017 gefaseerd vervangen door de huidige
brug).
U komt bij het voormalig sluishuisje Visé en bij
brasserie La Captainerie, met terras en
uitkijktoren, gelegen in het staddeel Ouatier
Basse-Meuse.
(Vanaf de uitkijktoren heeft u mooi uitzicht over Visé
(Vlaams: Wezet).
U kunt hier ook kiezen uit een rondje A of B. U
kunt A en B ook zelf combineren. In C staat de
beschrijving, die dezelfde weg terug is. Dus de
10,8 km route.

A. U kunt hier via het stadsdeel Depont-Le-Pont
naar het centrum van Visé, de stad van de
ganzen, lopen (600 m) en via andere weg
teruglopen richting stuw. Steek dan de
voetgangersbrug over en loop RD over het
betonnen pad met links de plezierjachthaven/
Maas. Steek de Maasbrug over en u komt in het
centrum van Visé met de vele horecazaken en
leuke winkeltjes. Vanuit het centrum van Visé
loopt u terug naar de Maasbrug. Let op! Voorbij
het treinstation gaat u R (Quai des Fermettes) de
asfaltweg omlaag. (U steekt dus niet de Maasbrug
over). Volg nu geruime tijd deze weg RD met
links van u de Maas. Na 800 m loopt u onder de
hoge spoorbrug door. Loop even verder, waar de
weg naar rechts buigt, RD over het pad/fietspad
parallel aan de links gelegen asfaltweg. Waar
deze asfaltweg en fietspad na 700 m links
omhoog buigt, gaat u RD (fr. 420) over de
veldweg. Via bruggetje steekt u weer de Berwinne
over. Ga nu verder bij **** in punt C.
B. U kunt ook nog een extra rondje om het
haventje lopen. Ga dan bij de brasserie en het
voormalig sluiswachtershuisje Visé R de
asfaltweg door de beukenlaan omhoog. Negeer
zijwegen rechts. Ga boven L (fr. 415) en steek de
brug/sluis over.
(Hier ziet u rechts de sluis “Ecluse de Visé”, de sluis
tussen Maas en Albertkanaal).
Vlak daarna voor de rotonde gaat u L over het
gras met links beneden het kanaal Canal de
Jondon de Hacourt à Visé. Even verder gaat u L
de ijzeren trap omlaag.
(U kunt ook even verder bij het verbodsbord het pad
omlaag lopen).
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Beneden gaat u R over het (gras)pad met links
van u het 866 m lange kanaal Haccourt – Visé.
(Dit korte kanaal is omstreeks 1863 aangelegd en
was de verbinding tussen de Maas en het kanaal
Luik – Maastricht waarvan de bedding in het huidig
Albertkanaal is opgenomen. Sinds 1939 is het de
verbinding tussen Maas en Albertkanaal).
Loop onder de voetgangersbrug door. Even
verder gaat u L en steek deze voetgangersbrug
over.
C. Loop de zelfde weg terug naar Brasserie Le
Sud. Beknopte beschrijving terugweg. Loop terug
onder de spoorbrug. Steek de stuw over. Volg
fietsroute 420. **** Steek de verkeersweg over en
loop het fietspad omlaag. Beneden gaat u L
(Schansweg/route de Navagne/fr. 77) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij grenspaal no. 43
en grenspaal van de gemeente Eijsden-Margraten
gaat u RD over de smalle asfaltweg. U passeert
links hoeve Muggehof (no.9).
(Deze hoeve werd in op 12 sept. 1944 door de
Amerikanen bevrijd en is de eerst bevrijde woning
van Nederland).
Aan de 3-sprong gaat u R (Leentjesweg) over de
smalle asfaltweg, die een eind verder naar links
buigt. Voorbij grote melkveehouderij gaat u bij
boomkruisje R (7/wit) over de veldweg. Steek de
spoorlijn Maastricht-Luik over en volg de brede
veldweg, die naar rechts buigt. U loopt onder het
autowegviaduct door en blijf de veldweg RD
volgen. U komt weer bij brasserie De Grens, de
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op
het naast de zaak gelegen leuk terras iets kunt
eten en drinken.
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