
Grensfietsen – Etappe 11 
Startpunt: tegenover kasteeel Neercanne, net buiten het dorpje Kanne 

Eindpunt: Maasbracht 

Lengte route: 75,7 kilometer 

Vanuit Kanne fiets je dichtbij het Albertkanaal het halve rondje 

westelijk om Maastricht heen. Aan de noordkant stuit je op een 

brugloze Maas en kun je alleen maar terug en via de monumentale 

Wilhelminabrug in het centrum van Maastricht naar de andere kant 

van de Maas en daarna noordelijk naar Borgharen en Itteren, in de 

Maasvallei.  

Hier vervolg je noordelijk tussen de Grensmaas en het Julianakanaal 

via dorpen als Geulle aan de Maas, Urmond, Berg aan de Maas en 

Roosteren naar het Vlaamse stadje Maaseik, dat aan de overkant van 

de Maasbrug ligt.  

Daarna vervolgt de route verder langs de Grensmaas, die hier steeds 

meer omringd wordt door de Maasplassen. Je komt door Ohé en 

Laak en dan uit in het oude stadje Stevensweert. 

Vanaf Stevensweert rijd je door langs de Oude Maas tot aan het 

einde van het Julianakanaal, dat hier bij de grote sluis weer in de 

Maas uitkomt, bij Maasbracht. 

Hét ‘uitje voor verpozing’ tijdens deze etappe is het stadje Maaseik. Een goede tweede optie is het 

oude stadje Stevensweert. Maar het is natuurlijk ook nog erg de moeite waard om meer aandacht 

aan Maastricht te besteden.  

De route:  

➢ Neem naar het zuidwesten de Kapelstraat en rijd een stukje terug en sla dan rechtsaf de 

Muizenberg op.  

• Je komt hier langs de Cannerberggroeve. 

➢ Je rijd nu de Muizerberg op, het stijgt flink; het Albertkanaal is direct links van je, veel dieper. 

➢ Er volgt een brug over het kanaal, bij Vroenhoven. Ga hier gewoon rechtdoor, blijf rechts van 

het kanaal fietsen.  

• Aan je rechterhand Maastrichtse buitenwijken; de grens is hier een paar honderd meter 

oostelijk van je, loopt langs de bebouwde kom van Maastricht.  

➢ Bij de volgende brug aangekomen, ga je omhoog en rechtsaf op de Via Reggia, maar daarna 

direct links een fietspad op.  

• Hier is een mooi nieuw fietspad aangelegd door het groene buitengebied ten noordwesten 

van Maastricht.  

➢ Je draait met de bochten mee, het fietspad gaat over in de Kantoorweg, en komt uiteindelijk 

uit op de Brusselseweg, die linksaf de grens over gaat en in Smeermaas uitkomt.  

➢ In Smeermaas ga je bij de grote kruising met de Maastrichterweg naar rechts en via de 

Brugstraat passeer je de Zuid-Willemsvaart en kom je bij de Maasoever uit.  

➢ Hier ga je over de Bosscherweg naar het zuiden, langs de Maas.  



➢ En later kom je aan de andere kant van dit langgerekte stuk land tussen Maas en kanaal langs 

de Zuid-Willemsvaart te fietsen.  

➢ Je rijdt hier rechtdoor naar het centrum van Maastricht.  

➢ Zoek de Maas op en neem de prominente Wilhelminabrug naar de overkant van de Maas.  

➢ Rijd aan de oostoever van de Maas over de kade naar het noorden. 

➢ Onder de Noorderbrug steek je de weg over en rijd je verder zuidelijk over de Borgharenweg.  

➢ Je ziet de Maas splitsen; rechts begint het Julianakanaal.  

➢ Rijd door tot de brug over het Julianakanaal en ga er overheen.  

➢ Neem naar rechts de Schutkolkweg, ga aan het einde rechtsaf en rijd door de Bovenstraat 

door het dorp Borgharen. 

➢ Ga vlak voor het kasteel naar rechts de Kasteelstraat op en rijd rechtdoor over de Spekstraat 

het dorp weer uit.  

➢ Houdt links aan, je vervolgt op de Pasestraat, die geleidelijk weer naar de Maas buigt en een 

stukje verder rijdt je Itteren binnen.  

➢ Een pad tussen de huizen door leidt naar het kadepad Aan de Maas.  

➢ Aan het einde ga je twee keer naar rechts en kom je in de Holstraat.  

➢ Houd links aan en houd de kerk rechts van je, je rijdt in de Ruyterstraat. 

➢ Ga linksaf de Meebruggenweg op. 

➢ Je rijdt verderop langs de oude hoeve Hartelstein en komt uiteindelijk weer bij het 

Julianakanaal uit.  

➢ Ga linksaf naar het noorden en vervolg langs het kanaal.  

➢ Je komt uit bij een brug over het Julianakanaal.  

• Naar links kun je de Maas weer opzoeken, bij het buurtschap Voulhames.  

➢ De route vervolgt echter verder noordwaarts langs het kanaal, de Weg van Bunde naar 

Geulle.  

➢ Kort voor de volgende brug buig je af naar het dorp Geulle, waarbij je eerst nog komt langs 

het voorhof van het voormalige kasteel van Geulle.  

• Ook in Geulle is het de moeite waard om, via Kerkplein en Kuiperstraat, even de Maasoever 

op te zoeken.  

➢ De route vervolgt echter vanuit het dorp over de Kuiperstraat naar het noorden, waar 

verderop de weg weer terugbuigt naar het Julianakanaal. Verderop heet deze weg de 

Westelijke Kanaalweg.  

➢ Maas en kanaal komen vlakbij het dorp, met kasteel, Elsloo, hoog aan de andere oever van 

het Julianakanaal, dicht bij elkaar.  

➢ Je laat de brug over het kanaal rechts liggen en rijdt verder over de Weg van Elsloo naar 

Groot Meers.  

➢ Voorbij een bocht naar het westen rijd je onder de snelweg, die hier over zowel Maas als 

kanaal gaat, door.  

➢ Neem linksaf de Dijkweg om aan de Maasoever te komen. Aan het einde van de Dijkweg 

vervolg je op de Koegriend Dijkweg.  

➢ Dan kom je op de Veldjensweg, rijd je tussen wat zandafgravingen door en kom je uit bij de 

Veldschuurdijk, die je links naar het noordwesten neemt.  

➢ Houd links aan en vervolg op de Geerlingskuilweg.  

➢ Je komt dan uit bij het dorp Maasband, dat hier tegen de Maas aan ligt.  

➢ Neem vanaf de Maasbandervaart, aan de Maasoever, de afslag naar de Maasbanderkerkweg 

en dan direct weer naar links de Leutherhoekweg.  

➢ Deze veldweg blijft dicht bij de Maas lopen naar het noorden. Houd links aan en vervolg op 

de Weertdijkweg.  



• Aan het einde kom je uit bij het dorp Urmond; je gaat vlak voor het dorp zelfs over het kleine 

riviertje de Ur heen, die ietsje westelijk van je in de Maas uitmondt.  

➢ Ga door het centrum van het dorp, de Grotestraat, en sla links af naar het noorden, de 

Raadhuisstraat.  

➢ Deze weg loopt door tot in het dorp Berg aan de Maas.  

➢ Je vervolgt, zonder af te slaan, op de Julianastraat en dan de Kerkstraat.  

➢ Zo rijd je rechtstreeks naar de veerpont, die over de Maas naar de overkant vaart.  

➢ Vervolg je weg echter noordelijk op de Veerweg.  

➢ Sla daarna links af en neem het fietspad naast de Bergerstraat naar het noorden. De 

Bergerstraat gaat verderop de Kasteelweg heten en je passeert kort voor het dorp het 

kasteel Obbicht.  

➢ Neem voorbij het kasteel, in het dorp Obbicht, de afslag naar links, de Maasstraat.  

➢ Ga aan het einde linksaf op de Harrecoven. Zo kom je weer bij de dijk uit, bij de Maas, waar 

je op een fietspad langs de Maas kunt vervolgen.  

➢ Je komt vervolgens aan de ‘achterkant’ van het dorp Grevenbicht uit. De weg heet hier Dijk.  

➢ Ga rechtsaf de Rondstaai op. 

➢ Vervolg links op de Staai. 

➢ Ga rechtsaf op Door den Dreesj. 

➢ Steek de Kingbeek en daarnaast Op den Coul over en vervolg op de Ruitersweg. 

➢ Houd rechts aan en vervolg op de Lookerweg. 

➢ Ga bij de kruising linksaf, naar het noorden, de Ruitersdijk op. Vervolg deze weg tot 

Illikhoven.  

➢ Ga linksaf, de straat heet ook Illikhoven. 

➢ Ga linksaf Visserweert op. 

• Verderop is er een brug over uiterwaarden, die leidt naar het buurtschap Visserweert, pal 

aan de Maas. Je kunt daar even gaan kijken, maar de route vervolgt vóór de brug naar het 

noorden, over de dijk.  

➢ Blijf zo dicht mogelijk bij de Maas, je vervolgt daarna over de Ruitersdijk en komt achter het 

dorpje Roosteren, via de Kokkelertstraat, uit bij de weg die naar de brug over de Maas gaat. 

Je ziet het Belgische stadje Maaseik al liggen.  

➢ Rijd richting de Maas, langs de N296. Direct aan de andere kant van de brug rijd je het 

centrum van Maaseik in.  

➢ Neem na Maaseik te hebben bezocht de brug over de Maas weer terug. De route vervolgt 

aan de oostelijke, Nederlandse zijde van de Maas.  

➢ Dus je rijdt weer terug naar Roosteren. Ga bij de rotonde linksaf Roosteren in, naar het 

noorden. 

➢ Ga linksaf de Eykholtstraat op. 

➢ Ga rechtsaf de Passtraat op en vervolg rechtdoor op Oevereind. 

➢ Oevereind komt een stukje verder uit bij de hoofdweg, de Hoge Weg, die verder naar het 

noorden loopt.  

➢ Je passeert de Geleenbeek, waarna de weg Aasterbergenweg gaat heten.  

➢ Je rijdt door het buurschap Aasterberg heen, laat de brug over het Julianakanaal rechts liggen 

en rijd verder over de Prior Gielenstraat die afbuigt naar het dorp Ohé en Laak.  

➢ Neem niet de afslag naar de Dorpstraat, maar rijdt rechtdoor op de Prior Gielenstraat en ga 

verderop rechtsaf op de Weg op de Dijk.  

➢ Houdt rechts aan op de Daelderweg – je passeert een bijzonder kasteeltje.  

➢ Neem daarna links de Burgemeester Menkenberglaan, die daarna Bosstraat gaat heten.  

➢ Als je buiten het dorp komt, sla je linksaf, de weg met de naam Dijk op.  



➢ Hier kom je in een jachthavengebied. Rij gewoon rechtdoor – je komt op de Moeder 

Magdalenastraat. Nog weer verder heet de straat Walburgisstraat.  

• Bij een restaurantje is de afslag Weg naar Walburgh. Deze voert naar een fietsveerpont over 

de Maas naar Ophoven. Hier vervolgt niet de route, maar het is wel leuk om er even te gaan 

kijken; je komt ook langs de plek van het voormalige kasteel Walburg.  

➢ Vervolg rechtdoor over de Sint Annastraat, die later Sint Annadijk heet.  

➢ Ga vlak voor je in Stevensweert komt links op een kruising, de Roumerweg op, naar het 

noorden, richting Stevensweert.  

➢ Houd verderop links aan en vervolg op de Maasdijk.  

• Je kunt hiervandaan even het stadje in fietsen en terug.  

➢ De route vervolgt langs de Maas over de Maasdijk, die verderop langs de 

verdedigingsschanswerken van het oude stadje leidt.  

➢ Ga bij de kruising linksaf naar Bastion Holland en daarna bij het verkeersplein rechts de 

Sportlaan op.  

➢ Rijd rechtdoor de Nieuwendijk op, steek het verkeersplein over naar de Schuttersweg en 

neem de brug over de Oude Maas.  

➢ Daarna ga je linksaf, naar het noorden, over de Oude Maasweg.  

➢ Aan het einde kom je uit bij het sluizencomplex, waar je oversteekt en Maasbracht 

binnenrijdt.  

Hier eindigt de 11e etappe. 


