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Beginpunt en route  

 

Parkeren bij de Enci-groeve bij Chalet de Observant. (N50 49.010’ E5 41.283’) 

Maasboulevard / Lage Kanaaldijk 117 te Maastricht. 

 

Hoe daar te komen?: Van uit Voerendaal autoweg A79 Maastricht. Bovenste tunnel nemen 

richting Centrum (Maastricht)  Wanneer je vanaf de Maasboulvevard / Lage Kanaaldijk ter 

hoogte van de voormalig Enci fabriek de borden D'N OBSERVANT volgt komt je vanzelf aan 

het grote welkom bord van het châlet uit dat zich aan de rechterzijde van de weg bevindt. 

Volg nu de onverharde weg (500 mtr) tot aan de grote parkeerplaats waar je nog gratis kunt 

parkeren. Echter er komt (april) een slagboom en parkeren kost dan € 1,75 per uur met een 

maximum van € 7 per dag. Voor leden van Natuurmonumenten gratis met  hun ledenpas 

met QR code.  

 

De route (lengte ongeveer 7 km.) 

 

1. Ga naar het einde van het parkeerterrein bij de visvijver en ga het pad met slagboom 

en informatiebord in, langs de schuilhut. 

2. Bij een T-kruising naar links, stijgend pad. 

3. Negeer pad van links en loop rechtdoor, volg haarspeldbocht en dan steeds 

rechtdoor tot aan de viersprong.  Daar ga je naar links. 

4. Loop steeds rechtdoor. Aan je rechterhand liggen kalkgraslanden en naar rechts heb 

je uitzicht op het Jekerdal, de Duivelsgrot, Château Neercanne, het Albertkanaal en 

Kanne.   

5. Bij klappoortje rechtdoor gaan.  

6. Bij Y-sprong  rechts aanhouden. Even later passeer je een dassenburcht en grenspaal 

58.  

7. Hoofdpad blijven volgen, dus pad naar rechts naar beneden negeren. Loop door tot 

kruising met infobord van Natuurmonumenten. Daar naar rechts gaan, langs 

slagboom. Je bent nu in België.  

8. Deze weg maakt een paar bochten en uiteindelijk kom je bij een kruising van wegen 

(Vijfsprong. Rechts zie je de brug over het Albertkanaal in Kanne). Neem daar het 

eerste pad  scherp naar links. 

9. Het eerste paadje naar rechts negeren, tweede paadje rechts ingaan. Over het 

weiland kijkend zie je Hoeve Caestert liggen. Volgens betrouwbare bronnen1 heeft 

Julius Ceasar hier zijn kampement gehad.  

10. Blijf het slingerend paadje door het bos volgen. De hoogte  waar je overheen loopt, is 

een overblijfsel van een Romeins Oppidum. Negeer het eerste paadje naar rechts. Bij 

                                                     
1 Tom Buijtendorp, Caesar in de Lage landen, Omniboek, 2018 



het tweede paadje scherp rechts ga je vrij steil naar beneden en kom je op een breed 

pad uit.  

11. Ga op het brede pad naar rechts. Links zijn twee dolines. 

12. Loop dit pad steeds rechtdoor en bij de overgang in een graspad volg je het zandpad 

naar links. Dit pad volg je met twee bochten naar links.  

13. In een  haarspeldbocht bij een groeve (mergelgrot) ga je rechtdoor een pad op met 

een betonblok aan je rechterhand, en zo ga je op weg naar de Verborgen Vallei: aan 

het einde van dit pad  kun je naar beneden gaan de Vallei in.  

14. Na je bezoek ga je dezelfde weg terug en in de haarspeldbocht bij de betonblok ga je 

nu naar links, naar beneden. Je kijkt nu uit op de Maas en even terug is de Sluis van 

Ternaaien. 

15. Volg dit pad met aan je linkerhand mergelwanden met vuursteenbanken erin, tot bij 

een geasfalteerde weg met wat huizen en een kapel.  

16. Volg die weg naar links ongeveer 150 meter en ga rechts Rue de Hufkens in. Loop aan  

het einde van de weg rechtdoor tussen de huizen in tot aan het water: Quai de 

Halage, ga daar naar links.  

17. Bij een bocht naar links die blijven volgen tot bovenaan en daar ga je naar rechts het 

pad op met de grote platanen. Loop steeds rechtdoor tot je aan je linkerhand  het 

grote informatiebord van Chalet den Observant ziet staan. Steek de weg over en als 

je van hieruit het fietspad volgt kom je vanzelf weer op het parkeerterrein. 

 

 

 

 

 

 


