735. EIJSDEN 11,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze zeer gemakkelijke grenswandeling wandelt u naar het Belgische Franstalig stadje Visé. Via
het veerpontje Eijsden-Ternaaien steekt u de Maas over en via paadjes langs o.a. de Maas en het
Albertkanaal loopt u naar de rand van Visé, waar een leuk haventje is. Hier staan ook zitbanken om te
pauzeren. De terugweg gaat over de Maasstuw en via rustige weg komt u in de buurtschap Laag-Caestert
met smalle steegjes en een mooie watermolen. U steekt de Voer over en dan wandelt u door het prachtige
kasteel Eijsden. Aan het eind is een prachtig terras aan de Maas. De wandeling gaat over goed begaanbare
paden en wegen en is dus ook bij nat weer prima te doen. Tip: U kunt ook starten bij de brug in Visé (QuaiBasse-Meuse 2) en pauzeren bij eetcafé Aon ’t Bat.
Let op! Het veerpontje vaart van eind maart t/m april van 10 tot 18 uur. Van mei t/m sept. van 10 tot 20 uur.
Oktober van 10 tot 18 uur. Zie voor vaartijden ook: www.voetveren.nl

blz 2 van 4
Startadres: Eetcafé Aon ’t Bat, Bat 9, Eijsden. (U kunt parkeren op de parkeerplaats Vroenhof 1 Eijsden of op
de parkeerplaats Stiegel 6. Met uw rug naar deze parkeerplaats gaat u R. en dan komt u bij de parkeerplaats
Vroenhof).
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735. EIJSDEN 11,6 km
Vanaf parkeerplaats Vroenhof loopt u omlaag
naar café de Raetskelder en ga L. Bij de St.
Christinakerk (1508/zie infobordje bij ingang)
buigt de kasseienweg naar rechts. Aan de
kruising gaat u RD (Mariaplein). De kasseienweg
buigt even verder bij kunstwerk “bloesem uit het
niets” naar links en heet dan Bat. U komt bij
Eetcafé ’t Bat.

2. Aan de 3-sprong, einde weg, gaat u R over het
betonnenpad. Aan de T-splitsing gaat u R (geelblauw). Volg nu de weg langs de 925 km lange
Maas. Negeer voor zitbank eerste zijweg rechts.

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Meteen
daarna bij huisnr. 7 gaat u L de trap omlaag en
via het meest zuidelijk gelegen veerpont van
Nederland steekt u de Maas over.

(Hier ziet u rechts het hoge gebouw van de
cementfabriek CBR) in Lixhe aan het Albertkanaal)..

(Hier ziet u rechts aan deze zijweg een torentje
behorende bij oude boerderij).
Negeer na 250 m zijpad rechts richting asfaltweg.

Loop aan de overkant van de Maas R (fr. 413) het
betonnen pad omhoog. Boven aan de 4-sprong
bij zitbank en afvalbak gaat u RD met links een
speeltuintje en rechts een parkeerplaats. Aan de
T-splitsing, met links brasserie Lanaye, gaat u R
(Rue des Battes) over de betonplatenweg. Neem
meteen de eerste weg L (Rue du Seronval). Aan
de kruising bij groot Calvariekruis gaat u RD (Rue
J. Lacroix). Voorbij het laatste huis (nr.12) volgt u
RD de veldweg. Aan de T-splitsing gaat u L.

Na 100 m gaat u bij zitbank en vangrail, waar een
blauw fiets-voetpad bordje bijstaat, R het
klinkerpad/trappenpad omhoog en loop RD over
de asfaltweg langs huisnr.11. Steek in Lixhe de
doorgaande weg over en loop RD (Place du Tige).
Steek het pleintje schuin links over en volg de
asfaltweg RD. Vlak daarna, aan het einde van de
bebouwing en voor populieren, gaat u R. Na 2 m
gaat u L over het smal paadje met rechts van u
populieren en een eindje verder links van u
weilanden. Volg dit paadje geruime tijd RD. Bij
oranje palen van Fluxys wordt het paadje een
breed graspad. Negeer veldweg links richting
woningen en volg het graspad nog geruime tijd
verder RD. (In de zomer kan het gras hier hoog
staan). Negeer zijpad links naar asfaltweg. Vlak
daarna aan de grindweg gaat u RD. Aan de
asfaltweg bij herdenkingssteen en wegkruis gaat
u R. Meteen daarna bij bord “einde bebouwde
kom Lixhe” gaat u R de ijzeren trappen omhoog

(Het beboste talud rechts van u is het talud van het
Albertkanaal. Even verder ziet u links een torentje
van kasteel Eijsden waar u straks nog langs
wandelt).

3. Boven gaat u L over de betonnen weg langs
het Albertkanaal (1939) en loop onder de brug
door.

(Beneden aan de trap staat het infobord “Vlucht naar
de Vrijheid”. Het infobord geeft informatie over de
Atlas V, de boot die in jan. 1917 in Eijsden
aanmeerde met aan boord 102 vluchtelingen uit Luik.
België was op dat moment verwikkeld in de eerste
Wereldoorlog. Het veerbootje met de naam
“Cramignon” vaart sinds 29 mei 2004).

Volg nu geruime het graspad, dat later een
bospad wordt, RD. Aan de 3-sprong (exclusief
talud pad) gaat u L. Vlak daarna aan de volgende
3-sprong, waar het pad naar rechts buigt, loopt u
RD over het (gras)pad richting huizen. Aan de
kruising in Lixhe gaat u L. Neem dan de eerste
weg R (Rue des Buissons). Aan de T-splitsing
gaat u L (rue Vaux).

(Het 129,5 km lange Albertkanaal (1939) vormt de
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik).
Negeer zijweg links omlaag en loop onder de
spoorbrug door. Blijf vlak langs het kanaal lopen.
Het pad buigt naar links en u passeert de sluis
“Ecluse de Visé”. Aan de doorgaande weg gaat u
R en steek de brug/sluis (Canal de Jondon de
Hacourt à Visé) over. Steek meteen daarna via
zebrapad de doorgaande weg over en ga R.

Vlak daarna voor de rotonde gaat u L over het
gras met links beneden het kanaal. Even verder
gaat u L de ijzeren trap omlaag. (U kunt ook even
verder bij het verbodsbord het pad omlaag lopen).
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.

blz 3 van 4
Navagne/fr. 77) over de asfaltweg. Aan de 3sprong bij grenspaal no. 43 en grenspaal van de
gemeente Eijsden-Margraten gaat u RD. Volg nu
1,7 km deze smalle asfaltweg RD.
(Hier ziet u links kasteelhoeve Navgane, Navagne
was een 30 hectare grote gebied met fort en gracht
(schans) dat rond 1632 door Spanjaarden is
gebouwd en waarschijnlijk bevolkt werd 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).
U passeert hoeve Muggehof (no.9).

4. Even verder gaat
voetgangersbrug over.

u

L
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(U bent hier in het stadsdeel Depont-Le-Pont). Voor
u staat een zitbank, een mooie pauzeplek na 6,5 km.
Als u naar het centrum van het Franstalige Visé
(Wezet), de stad van de ganzen, wilt lopen (600 m),
gaat u R 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. Woensdagmorgen is er de wekelijks
markt).
Bij het voormalig sluiswachtershuisje Visé en
brasserie La Captainerie, met terras en
uitkijktoren, gelegen in het staddeel Ouatier
Basse-Meuse loopt u RD over de asfaltweg met
rechts de Maas. Negeer bij zitbank zijweg links en
loop RD onder het 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).
Negeer zijpad links en loop verder RD (fietsroute
414) langs de woonboten. Meteen voorbij
fietsknooppunt 414 gaat u bij ijzeren hek R
(fietsroute 420). Loop dan schuin rechts over de
brede asfaltweg naar de stuw en ga daar de trap
omhoog. (U kunt ook fr. 420 volgen, dan hoeft u niet
de trap omhoog te lopen). Steek nu via de stuw
(Baragge de Lixhe) de Maas over.
(De stuw heeft hier een verval van 6,7 m. Deze stuw
heeft ook een vistrap, die u bij het eind van de stuw
passeert).
Volg het fietspad RD. Steek via zebrapad de weg
over en ga R (fr.420) het fietspad/voetpad omlaag.
Beneden gaat u L (fr.420) over de veldweg/pad.
Via ijzeren bruggetje steekt u het 32 km lange
riviertje de Berwien over, dat hier vlakbij in de
Maas stroomt.
5. Steek boven via de oversteekplaats bij de
verkeerslichten de voorrangsweg over **** en
loop dan RD (fr.420) het breed fietspad omlaag.
Beneden gaat u L (Schansweg/route de

(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 RD (rood) en na 300 m
loopt u de mooie platanenlaan. Aan de 4-sprong
bij wegkruis, wandelknooppunt 4 loopt u RD (5)
verder door de platanenlaan met links de twee
monumentale herenhuizen (nr.16-18).
(Achter de twee witte herenhuizen (doodlopende weg
inlopen) ligt de monumentale carréboerderij
Reinekenshof (1722) met woontoren. 30 meter
voorbij de herenhuizen ziet u links achter bij de
hoeve de woontoren).
Bij het eerste huis (nr.14) in de buurtschap LaagCaestert gaat u
L (Caesterstegen) over de
doodlopende smalle weg. Voorbij huisnr. 8-9 gaat
u R over het klinkerpad. Aan de 3-sprong gaat u L
en u passeert een leuk vakwerkhuisje (nr. 4).
6. Aan de doorgaande weg gaat u L.
(Als u hier R gaat en na 25 m u tegenover
Mariabeeldje in muurnis en waterpomp L over het
pad gaat, dan komt u via draaihekje bij de graanwatermolen Eijsden (1857). De graanmolen, die hier
stond vanaf 1788, is in 1857 afgebroken en
herbouwd).
Meteen daarna steekt u bij het kunstwerk “Brug
Caestert” via brug de molentak van het riviertje
de Voer over. Let op! Meteen daarna gaat u bij
ijzeren hek en bij de huisnrs. 10 en 12 L de inrit
in.
(U loopt nu richting het kasteelpark. Dit park is
verboden voor honden. Mensen met een hond
kunnen hier RD (Graaf de Geloeslaan) lopen. Ga dan
verder bij **** in dit punt).
Na 20 m gaat u R het voetpad in en steek het
bruggetje over en volg het pad langs de Voer.
(Hier passeert u links de voormalige zaagwatermolen
(1729, in 1898 herbouwd).
Het pad buigt naar rechts en u loopt bij het
kustwerk “Les Roses” door de prachtige
haagbeukenberceau ook wel Charmille genoemd.
(Berceaus stammen uit de tijd dat het voor gegoede
dames mode was er zo blank mogelijk uit te zien om
zich te onderscheiden van werkende mensen die,
doordat ze veel in de buitenlucht kwamen, een
getaande huidskleur hadden.

In zo'n berceau kon men buiten wandelen en toch uit
de zon blijven).
Voor het prachtige kasteel Eijsden (1636) gaat u L
door de lindelaan. (U maakt nu een rondje door het
kasteelpark). Vlak voor de Maas bij kunstwerk
buigt het pad naar rechts met rechts mooi zicht
op het kasteel Negeer bij groot gazon zijpad
rechts. Voorbij het beeld (pauw) gaat u R richting
kasteel.
(Kijk eens naar de eerste dikke acaciaboom links met
de vele gaten. Een “woonboom” van spechten).
Aan de T-splitsing voor kasteelgracht gaat u L.
Meteen daarna gaat u R met links de prachtige
buxuslaan. Via ijzeren poort verlaat u het
kasteelpark. Op het binnenplein gaat L en via het

blz 4 van 4
poortgebouw
(1649)
van
de
voormalige
kasteelhoeve verlaat u het kasteelterrein.
(Voor meer info kasteel zie infobordje links in het
poortgebouw).
Aan de asfaltweg, met voor u de prachtige brede
rode beukenlaan, gaat u L (rood/groen). **** Aan
de kruising gaat u L (Diepstraat) de kasseienweg
omlaag door de prachtige historische kern van
Eijsden met de vele monumentale panden. Neem
de eerste weg R (Spauwenstraat). Voor huisnr.
14 gaat u L (3e Batsteeg) en u komt weer bij het
eetcafé, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het prachtige terras nog iets kunt
eten of drinken.
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