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Deze wandeling met hellingen gaat over de Sint  Pietersberg waar u prachtige uitzichten heeft. U passeert 
o.a. de Duivelsgrot, fort Sint Pieter en hoeve Lichtenberg, waar u op de uitkijktoren schitterend uitzicht 
heeft over het Maasdal. U kunt ook nog gaan kijken bij het  18 m overstekend stalen uitkijkpunt (sky walk) 
dat 40 m boven de ENCI groeve hangt en waar u ook weer prachtig uitzicht heeft. 

 
Startadres:  Mergelweg 332  Maastricht.  Parkeer in de buurt langs de weg. 
 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,68 km 2 uur 52 m 157 m 
 

 
 

21. MAASTRICHT 8,7 km 
 

1. Tegenover het voormalige café met huisnr 332 
gaat u bij de verkeersdrempel het soms 
modderige (trappen) paadje omhoog.  
 

(U kunt vanaf het café ook L gaan en dan meteen R 
het asfaltpad omhoog lopen. Ga dan boven voor de 
woningen R en ga dan L).  
 

Boven aan het (trappen) paadje gaat u RD het pad 
omhoog met links de haag. Aan de 4-sprong gaat 
u RD het lange brede trappen pad omhoog. 
Negeer pad rechts.   
 

2. Boven aan de T-splitsing op de Sint 
Pietersberg  gaat u bij zitbank R over de grindweg 
met links de ENCI groeve.  Negeer zijpaden.  
 

3. Na circa 500 m passeert u links grote 
zwerfstenen.  Negeer zijpaden en volg verder de 
grindweg, die even verder een dalende grindweg 
wordt en dan een bosweg wordt, RD (rode 
driehoek)   
 

(Waar de grindweg begint te dalen, kunt u L over 
smalle paadje lopen en dan komt u bij afrastering 
waar u prachtig uitzicht heeft op de ENCI-groeve. De 
route volgend passeert u een eindje verder rechts 
een motte/heuvel (zie infobordje)).  
 

Na 700 m gaat u aan de 4-sprong RD de grindweg 
omhoog en u verlaat het bos.  Bijna 100 m verder, 
10 m voorbij zitbank en infobordje, gaat u  boven 
schuin R het grindpad omlaag, dat vervolgens 
parallel aan de links hoger gelegen grindweg 
loopt.  
 

(Hier bij zitbank heeft u mooi zicht op Chateau 
Neercanne, het enige terrassenkasteel van 
Nederland. Het werd in 1698 gebouwd door de 
toenmalige Gouverneur, Baron Daniël de Dopff, om 
zijn gasten waaronder Czaar Peter de Grote, een 
statig onderkomen te bieden. Momenteel is het een 
exclusief restaurant).  
 

Vervolgens gaat u vlak voor het bos R (rode 
driehoek/oranje kruis) het trappenpad omlaag. 
 
4. Beneden aan het smalle grasveld/weiland, met 
rechts een klaphek, gaat u L (rode 
driehoek/oranje kruis/gele zeshoek). Aan de 3-
sprong bij waterpoel en Duivelsgrot gaat u L het 
brede graspad omhoog richting hoge ENCI 

schoorsteen. (U loopt dus niet links het steile 

paadje omhoog langs de Duivelsgrot). Boven aan de 
T-splitsing gaat u L het grindpad omhoog. (U 
verlaat hier even de route rode driehoek/oranje 
kruis/gele zeshoek) Boven bij zwerfsteen en 
infobordje gaat u L over de grindweg.  

5. Negeer zijpaden en blijf de grindweg RD 
volgen. 
 

(Een eindje verder heeft u mooi uitzicht op het 
Belgische plaatsje Kanne en de hangbrug over het 
Albertkanaal, de eerste hangbrug van België. Nog 
een eindje verder ziet u voor u de hoogbouw in de 
wijk Daalhof).   
 

Na 400 m gaat u aan de 4-sprong (u bent hier al 
eerder geweest) RD (rode driehoek/wit-rood) de 
bosweg door het ENCI bos omlaag. Vlak daarna 
gaat u aan de Y-splitsing R het brede bospad 
omhoog. (U verlaat dus de rode driehoek ).Negeer 
zijpaden o.a. breed trappenpad rechts omhoog  
en blijf het brede bospad RD volgen. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD/R (rood-wit/rode 
driehoek) over het brede pad en een eindje verder 
gaat u de grindweg omhoog. Voorbij grote 
zwerfstenen (voormalig start- eindpunt Pieterpad) 
loopt u verder RD. Negeer  zijpaden en blijf de 
grindweg circa 600 m RD volgen met rechts van u 
de groeve.  
 

(Bijna aan het eind van de grindweg  passeert u bij 
infobord en verrekijker het uitzichtpunt “Kiekoet”. Hier 
heeft u prachtig uitzicht over de groeve waar de 
Oehoe, de grootste uil ter wereld bivakkeert).  
 

Vlak daarna aan de T-splitsing bij afsluitboom en 
wegwijzer gaat u  R (groene rechthoek/wit-rood) 
over de smalle asfaltweg en u passeert meteen 
twee  uitzichtpunten met weer mooi uitzicht over 
de groeve.. 
 

6. Na 200 m gaat u L (groene rechthoek/gele 
zeshoek) de veld- grindweg omhoog. Negeer 
zijpaadje links.  Aan het einde van de veldweg, bij 
ingang van volkstuintjes, gaat u R (groene 
rechthoek) over het grasveld met even verder 
links mooi uitzicht over het Maasdal.  
 

(Het grote witte gebouw beneden is het MUCM+ 
Maastricht Universiteit Medisch Centrum, llinks 
hiervan, platte witte gebouw, is het MECC. Links 
boven in de verte op de helling ziet u de kerk in Berg 
en Terblijt).  
 

Volg het graspad RD met links afrastering en 
even verder heeft u mooi zicht op Hoeve 
Zonneberg (1875). Aan de smalle asfaltweg gaat u 
L (groene rechthoek) stukje omlaag.  
 

(Als u hier R de smalle asfaltweg omhoog loopt, dan 
komt u na 200 m bij een 145 m² uitkijkplatvorm.  
 

Hier heeft u op het 18 m overstekend stalen 
uitkijkpunt (sky walk) 40 m boven de groeve, prachtig 
uitzicht over de groeve en op o.a. de Maas. 
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Hier is ook de aankomst  en vertrek van het 
Pieterpad. Via de 80 betonnen traptreden en de 128 
stalen traptreden komt u beneden in de groeve) 
 

Meteen daarna gaat u bij wegwijzer en grote 
zwerfsteen R (groene rechthoek) over de 
grindweg iets omhoog. Even verder passeert u 
links een picknickbank en stenen kruis.  
 

(Voorheen was dit stukje St. Pietersberg afgesloten 
met hekken en was het en speelterrein voor de 
scouting. Er stond een ijzeren kruis waar de 
verkenners de dag-  en avondgroet brachten. 
Natuurmonumenten heeft dit kruis afgebroken toen 
zij het beheer over dit gebied overnam. Later heeft 
Natuurmonumenten dit hardstenen kruis, dat 
afkomstig is van de begraafplaats aan de 
Tongerseweg, ter vervanging van het ijzeren kruis 
teruggeplaatst. Twee keer per jaar wordt aan dit kruis 
een bloemstuk gehangen).  
 

Negeer bij wegwijzer en zwerfstenen zijpad 
(Koninginnenvoetpad) links en volg de grindweg 
RD richting Hoeve Lichtenberg.  
 

(Even voor de hoeve passeert u links de St. 
Rochuskapel (zie infobordje)).  
 

Voordat u links naar de hoeve gaat, loop dan 
eerst even naar rechts richting ijzeren hek. Hier 
heeft u wederom prachtig uitzicht op de 
mergelgroeve.  
 

(De Eerste Nederlandse Cement Industrie is hier in 
1926 begonnen met het winnen van kalksteen in 
dagbouw. Met de mergelwinningen in de groeve werd 
in 2018 gestopt).  
 

Loop nu naar Hoeve Lichtenberg en u passeert 
rechts een bakhuis hier wordt op bepaalde dagen 
door vrijwilligers gebakken. (info zie website 
www.oudsintpieter.com)..  Bij groot infobord loopt 
u de binnenplaats van de carréhoeve op.   
 

(De toren van hoeve Lichtenberg, die u via de 
binnenplaats kunt beklimmen,  is de oudst bekende 
donjon (woontoren) van Nederland. Van de 
geschiedenis van Lichtenberg is weinig bekend. De 
huidige toren is een overblijfsel van een burcht 
(1212). Deze is waarschijnlijk in de 15e eeuw 
verwoest, waarna hier een ander kasteel heeft 
gestaan dat echter voor 1748 geheel is afgebrand. 
Aansluitend is de huidige boerderij gebouwd. Het 
woonhuis is nog gedeeltelijk 17e eeuws. Als u de 
toren beklimt heeft u een fantastisch uitzicht over de 
Maasvallei).  
 

Vanuit de hoeve loopt u naar rechts terug over 
dezelfde grindweg, waar over u gekomen bent. N 
a 200 m, gaat u voorbij zitbank en bij wegwijzer 
en zwerfstenen  R (/Koninginnenpad/groene rh) 
het bospad omlaag. 
 

7. Loop dan het trappenpad omlaag en u passeert 
de uitspanning “Slavante”.   
 

(Buitengoed Slavante” is een voormalige 
buitensociëteit daterend uit 1846).   
 

Loop verder trappen omlaag. Beneden voor de 
parkeerplaats gaat u L.  
 

(Hier ziet u rechts bij de parkeerplaats de restanten 
van het klooster Slavante (1489), die wit  zijn 
geschilderd en hoeve-achtig aan doen. Voor meer 
info zie infobordje aan muur. 
 

Links van het gebouw staat de hoger gelegen met 
mergelstenen gebouwde St. Antoniuskapel (1681), 
die een barokke voorgevel heeft. Zie infobordje).  
 

20 m verder gaat u aan de 3-sprong L (groene 
rechthoek) het smalle asfaltpad omhoog met 
rechts de kleine wijngaard Slavante, de oudste 
wijngaard van Nederland.  Loop boven onder de 
mergelboog door. Negeer zijwegen en volg de 
smalle dalende asfaltweg RD. Boven aan de 3-
gaat u RD (Ursulinenweg) de asfaltweg omlaag.   
 

(Na huisnummer 3 B passeert u rechts de oudste  
Lourdesgrot van Nederland. De Lourdeskapel staat in 
de (voormalige) voortuin van Villa Maaszicht.  Ze is in 
1880 gebouwd i. o. van de familie Claereboets, de 
toenmalige bewoners van de villa en herinnert aan de 
heer Claereboets  die op 78 jarige leeftijd nog een 
pelgrimage naar Lourdes ondernam). 
 

Meteen daarna passeert echts (nr. 3) de 
rijksmonumentale Villa Maaszicht, die in 1873 
gebouwd i.o. van mevr. Evelen Claerenboets 
echtgenote van de fabrikant van behangselpapier. Ze 
schonk de villa aan de zusters Urselinen, die aan de 
Grote Gracht een klooster hadden en die  de villa 
gebruikte als buitensociëteit. De fam. Claereboets 
heeft in de 2e helft van de 19e eeuw veel schenkingen 
gedaan aan Maastrichtse kloosterorden). 
 

Negeer zijweg rechts omlaag 
 

(Rechts beneden ziet u hier het scoutinggebouw van 
scouting St. Gerlach.. Dit gebouw heeft ook de 
functie gehad van o. a. schippersschool en  
gemeentehuis van de gemeente St Pieter, die in 
1920 door Maastricht is geannexeerd. 
 

U passeert de kerk van de Allerheiligste Verlosser 
en H. Petrus (1875), beter bekend als de kerk van 
Sint Pieter op de Berg. 
 

(Boven aan de trap bij de ingang van de kerk heeft u 
mooi zicht op het kasteeltje van de wereldberoemde 
Maastrichtse Stehgeiger André Rieu.   
 

U kunt hier een bezoekje aan de begraafplaats 
brengen waar veel oude grafstenen staan met name 
de prachtig gerestaureerde grafstenen rond de kerk. 
Zeker even gaan kijken). 
 

Aan de Y-splitsing voorbij de kerk gaat u L 
(groene rechthoek). Meteen daarna gaat u bij 
verbodsbord L (Schutterijweg) omhoog met links 
van u de muur van het kerkhof. 
 

(Even verder ziet u in de verte rechts de bijna 80 m 
hoge rode  kerktoren van de St. Janskerk aan het  
Vrijthof). 
 

De weg maakt bij hondendrinkpunt een bocht 
naar rechts en links. Waar de smalle asfaltweg 
boven weer naar rechts buigt, gaat u RD het 
brede pad omhoog. 
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8. Steek de smalle asfaltweg RD, ga door het 
klaphek en loop RD.  
 

(U komt op de honden uitlaatplaats. Wilt u dit niet, ga 
dan aan de smalle asfaltweg L (gele zeshoek) 
omhoog. Ga dan verder  bij **** in dit punt) ).  
 

Aan de 3-sprong gaat u scherp L over het 
grindpad. Neem nu het eerste pad links richting  
klaphek en u verlaat de hondenuitlaat plaats. Aan 
de asfaltweg gaat u R. **** Aan de T-splitsing gaat 
u R met rechts van u de honden uitlaatplaats. Let 
op! Na circa 300 m bij zwerfsteen en  3 rood-witte 
afsluitpaaltjes gaat u L het paadje langs de 
afrastering omhoog.  Op het grote grasveld gaat 
u R over het graspad. Aan de 4-sprong bij 3 eiken 
loopt u RD over het brede graspad richting het 
midden van het heuveltje voor het fort Sint Pieter.  
Op het heuveltje bij de gracht/omwalling van het 
fort gaat u  L.  
 

(Fort Sint Pieter is een fort  dat in 1701-1702 tot 
stand kwam op de noordflank van de Sint-
Pietersberg. Het fort werd in opdracht van de militaire 
gouverneur van Maastricht gebouwd in een vijfhoek 
ter verdediging van de zuidelijke vestingmuren van 
Maastricht. Hier staat rechts een zitbank met prachtig 
uitzicht over Maastricht (Mestreech) o.a. op de bijna 
80 m hoge rode  kerktoren van de St. Janskerk aan 
het Vrijthof met daarachter de twee torens van de St. 
Servaasbasiliek. Het smalle toren met groen dak en 
vlag voor de St. Janskerk is van het voormalig 
gouvernement (provinciehuis).  
 

Na 20 m, gaat u aan de 3-sprong bij draaihekje L  
met rechts   afrastering/struikgewas.  
 

(Als u hier R gaat en dan  even verder het 
trappenpad omlaag loopt, dan kunt u beneden een 
rondje om het fort lopen. Bij de ingang van het fort is 
een informatiepunt van Natuurmonumenten, maar 
dat is niet altijd geopend).    
 

Negeer zijpaden en blijf het pad met rechts  
afrastering/struikgewas RD volgen. Een eind 
verder heeft u bij zitbank weer prachtig uitzicht 
over een ander deel van Maastricht. 
 

(Vanaf de zitbank ziet u vanaf links o.a. op de 
wijngaard de Apostelhoeve, één van de grootste, 
oudste en zeker de bekendste wijngaard van 
Nederland. De kerktoren van de Sint Petrus en 
Pauluskerk in de wijk Wolder, de tv-toren in de wijk 
Daalhof, de met Kunradersteen gebouwde 
Theresiakerk met groene torenspits en de koepel en 
de twee torens met groene spits van de voormalige 
Lambertuskerk. Rechts van de Lambertuskerk ziet u 
in de verte bij helder weer steenbergen van 
voormalige steenkolenmijnen in het Belgische 
Waterschei/Winterslag (Genk)).  
 

Volg nu verder het pad RD (rode driehoek/blauwe 
ruit/groene rechthoek) langs het struikgewas. 
Voor bosje gaat u L (blauw/groen/rood) over  het 
(gras)pad). Na 30 m gaat u R (blauw/groen/rood) 
over het graspad. Aan de brede grindweg gaat u 
R (blauw/rood). Let op! Na 25 m gaat u R (blauwe 
ruit) het brede grindpad omlaag. Negeer meteen 
pad L en loop daarna  RD het smalle pad omlaag  
Loop het brede trappenpad omlaag. Aan de 4-
sprong gaat u RD het pad verder omlaag. Met 
rechts van u weer de haag. Let op bij het drassig  
)trappen) paadje. Beneden komt u weer bij het  
gesloten café. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
   

  

 


