Deze Op Verkenning beschrijft een 13 of 20 km lange lijnwandeling met het station Eijsden
als beginpunt. Het eindpunt is de bushalte op het Statieplein in Kanne, of station Maastricht.
Het voetveer Eijsden –Lanaye vaart van april tot november.
(www.voetveren.nl/detail.php?nummer=241)
De bus Kanne – Maastricht blijkt vanaf 2017 niet meer te rijden. Daarom na 14,5 km een
mogelijke afslag naar de halte van lijn 3 in de wijk Wolder. De wandeling wordt daarmee 16
km.
Het is ook mogelijk bus 78 van de TEC te nemen van Maastricht tot Lanaye, maar deze rijdt
niet heel frequent. Voor de dienstregeling zie www.infotec.be
De verdeling verhard/onverhard van het de wandeling tot de bushalte is 1: 2. Van het stuk tot
station Maastricht is ongeveer de helft onverhard.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1920490
Raadpleeg voor het OV naar Eijsden en vanaf Maastricht –Wolder of Maastricht-station
www.9292ov.nl of www.ns.nl
Wandelroute
1.
Komende uit het station Eijsden LA, Wilhelminastraat. Deze volgen met een bocht
naar R, dan LA Diepstraat. Bij de Maas RA tot het veerpont. Aan de overkant Lanaye. Daar
RA, Rue des Battes. Deze LA volgen tot Rue du Village. Voorbijde kerk LA, Rue du Garage.
Via de brug het Albertkanaal oversteken.
2.
De weg LA volgen. Waar de weg een haarspeldbocht maakt RD. Langs een aantal
mergelgrotten, tot bij een trap. Daar LA, naar beneden. Daar RA, het pad ongeveer 1,5 km.
volgen tot een pad schuin R, omhoog, via een kapvlakte. Boven RA, langs een akker. Waar
vijf paden samenkomen RA. Eerst langs akkers, daarna door bos en holle weg naar beneden.
Daar LA, het pad volgen tot de brug over het Albertkanaal. Even de weg LA volgen, dan pad
RA.
3.
Tussen kanaal en mergelwand naar het noorden, tot het niet verder kan. Dan LA, via
een bochtig pad naar boven. Bij de akkerrand RA. Ongeveer de bosrand volgen, ook waar die
buigt naar L. Waar de bosrand naar R buigt schuin R het bos in. Het pad komt uit bij een
voormalige gevechtskoepel met uitzicht over het kanaal en de sluizen. Dan LA en weer de
bosrand volgen (bos aan rechterkant).
4.
RD tot hek. Hek passeren, tot veld met koepels. Als het gewas laag is het veld schuin
oversteken, anders L of R eromheen. Aan de overkant van het veld pad het bos in. O.a. via
trappen door het bos naar beneden. Pad komt uit het bos bij bunker/bezoekerscentrum. Vanaf
daar de weg volgen tot deze de Jeker kruist. Voorbij de Jeker pad RA. Pad achter de huizen
langs volgen tot aan de weg, Chaussée des Grenadiers. Deze weg even volgen tot volgende
zijweg schuin L, Rue Avergat. Pad RA naar de brug. Via een trap omhoog de brug op, en het
kanaal oversteken. De weg volgen tot het Statieplein, met bushalte.
Voor wie doorloopt naar Maastricht:
5. Statiestraat volgen tot Muizenberg, daar LA. Weg volgen voorbij kapel. Bij grenspaal 69
RA. RD, via kasteel Neercanne. Voorbij kasteel schuin L, Cannerweg. Waar weg naar R buigt
RD. Bosrand volgen, buigt naar L. Bij volgend pad scherp RA, pad naar beneden.

(Afslag richting Wolder: niet scherp RA naar bocht volgen naar L. Bij kruising even RA, snel
LA. Bij Vroenhovenweg RA.Bij bebouwing pad LA, wordt Veulenerbank. Bij T-kruising LA,
Veulenerbank. Bij Mopertingbank RA.Bij Redemptieplein LA.Bij Heukelomweg RA, even later
bushalte lijn 3)
Daar Cannerweg oversteken. RD, via pad Nekummerweg. Mergelweg oversteken. RD, pad
omhoog, tot bij voormalig begin/eindpunt van het Pieterpad. Daar LA. Pad volgen, eerst door
bos, later via open veld. Of nog even de rand van de ENCI- groeve blijven volgen tot het
nieuwe begin/eindpunt van het Pieterpad, met uitzicht over de groeve. Dan terug naar het
open veld, Fort Sint Pieter R passeren, dan via trap naar beneden.
6.
Maastricht in via Luikerweg, later Sint Hubertuslaan. Bij park vóór de Jeker RA. Weg
oversteken, dan via stadsmuur en Helpoort via pad tot aan Graanmarkt/Onze Lieve
Vrouwkerk. Links om de kerk heen, bij Stokstraat LA, tot Maastrichter Brugstraat. Daar RA,
over Sint Servaasbrug, RD tot station.

