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Een pittige wandeling met een hoge rotspunt met spectaculair uitzicht op het Albertkanaal en over de 
Maasvallei.  Ook beklimt u de Observant, de kunstmatig aangelegde heuvel op de St. Pietersberg, waar u 
schitterend uitzicht heeft. Via 208 trappen kunt u ook nog door de ENCI groeve lopen.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,65 km  3.10 uur  126 m  291 m 
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Startpunt: Châlet D’n Observant, Lage Kanaaldijk 117, Maastricht.   
(Meteen voorbij de ENCI fabriek gaat u bij groot bord “Châlet D’n Observant” R de grindweg omhoog naar de grote 
parkeerplaats.  Open vanaf 11.00 uur. Za en zo. open vanaf 10.00 uur.  
 

                          
 

 
 

42. MAASTRICHT 13,6 km 
 

1. Loop via de toegangsweg (grindweg/asfaltpad)  
terug naar de voorrangsweg. Steek deze over en 
ga voor de Maas R over het asfaltpad met links 
van u de Maas. Volg nu 1,3 km het pad langs de 
Maas RD (rode driehoek) stroomopwaarts  
 

(Voorbij het ENCI complex ziet u rechts het 
voormalige douanekantoor (huisnrs.123-125) van de 
voormalige grensovergang Klein Ternaaien).  
 

Via bosje komt u bij een café met speeltuintje. Ga 
hier L over de grindweg, verder langs de Maas en 
later langs het kanaal richting Sluis van 
Ternaaien. (Pas op met kinderen, er staat geen hek 
langs het water!). De grindweg wordt een 
asfaltweg. Neem het eerste brede graspad R 
omhoog, gelegen tussen twee woningen. Boven 
aan de asfaltweg gaat u RD.   
 

2. Aan de T-splitsing in Petit-Lanaye gaat u L over 
de betonplatenweg. Bij  trafohuisje gaat u R 
omhoog. Vlak daarna bij afsluitboom gaat u L 
(rode driehoek) en volg het bospad RD omhoog. 
Aan de T-splitsing voor mergelgrot gaat u L 
verder omhoog. Waar boven het brede pad naar 
rechts buigt, gaat u RD het smalle pad omhoog. 
Meteen daarna gaat u L over het pad met rechts 

van u de akker en links de bosrand. (U loopt nu 

over het plateau van Caestert). 
 
 

3. Na 400 m, aan het eind van dit pad, gaat u aan 
de 3-sprong L het pad omhoog. Meteen daarna 
gaat u boven  gaat u L over het smalle pad. 
Negeer 50 m verder zijpad links omhoog richting 
ijzeren hek en even verder wordt het pad een 
smal dalend pad. Negeer omlaag lopend na 100 m 
pad links. Negeer verder omlaag lopend twee 
zijpaadjes rechts. Ruim 50 m verder gaat u 
beneden aan de 3-voor heuvel R het pad omhoog.  
 

(Attentie! U nadert na 10 m een rotswand. Pas op! 
Houd kinderen stevig aan de hand en huisdieren aan 
de lijn. Het betreden van de uitzichtpunten is geheel 
op eigen risico. Blijf ca. 2 m van de rand!).  
 

U komt bij het eerste uitzichtpunt bij het 
Albertkanaal met de steile wanden. Volg verder 
links het paadje omhoog naar de rotspunt.  
 

 

(Hier op de rotspunt heeft u schitterend uitzicht over 
het Maasdal o.a. op de St. Christinakerk in  

 
Nederlands Eijsden. Beneden ziet u in het 
Albertkanaal de sluizen van Ternaaien).   
 

4. Loop hetzelfde paadje terug naar het 
“hoofdpad” en ga L omhoog.  Negeer zijpaden en 
volg boven RD het smalle licht dalende pad 
parallel aan het links beneden gelegen 
Albertkanaal (niet te zien). Na 200 m bij 
afsluitboom wordt het smalle pad een breder 
dalend pad dat na 600 m naar rechts buigt. Na 1 
km gaat u aan de 5-sprong bij infobord R het 
brede grindpad omhoog. Meteen daarna aan de 
Y-splitsing gaat u L verder  de grindweg omhoog. 
 

(Even verder heeft u links  mooi uitzicht over het 
Belgische plaatsje Kanne o.a. op het jachthaventje).  
 

Na 600 m gaat u boven aan de 4-sprong bij groot 
infobord R (rode driehoek/gele rechthoek). 
Meteen daarna gaat u L het grindpad omhoog. 
Vlak daarna gaat u boven R over het licht 
stijgende grindpad.  
 

5. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank loopt u 
RD, de brede grindweg omhoog (middelste pad).  
Negeer zijpaden. (Na 100 m passeert u een 
picknickbank en na 300 m een zitbank). Na 400 m 
gaat u RD het stijgende pad verder omhoog, dat 
een eindje verder een bocht naar rechts maakt.  
 

(U kunt hier ook R het trappenpad omhoog gaan, 
loop boven bij stenen grenspaal en zitbank RD) 
 

Boven komt u bij D’n Oberservant.  
 

(D'n Observant is een kunstmatige berg op de Sint 
Pietersberg met als hoogste punt 170,8 m N.A.P. 
Boven kunt u vanaf een stervormig uitzichtplatform 
genieten van de prachtige  vergezichten (afhankelijk 
van onderhoud (snoeien) door Natuurmonumenten).   
 

Negeer zijpaden en loop via de grindweg of het 
brede trappenpad weer omlaag. Beneden aan de 
4-sprong loopt u RD verder omlaag   
 

6. Na 150 m gaat u bij zwerfstenen L omlaag. Aan 
de T-splitsing gaat u R.  Meteen daarna aan de 4-
sprong bij groot infobord gaat u RD (rode 
driehoek/wit-rood) verder omlaag. Negeer 
zijpaden.   
 

(Na 250 m passeert u links grenspaal 58 en heeft u 
mooi uitzicht over Kanne).  
 

http://www.chaletobservant.nl/
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Aan de Y-splitsing gaat u L (paarse trapeze) de 
smallere grindweg omlaag.  
 

(Vlak daarna passeert u links achter haag in weiland 
staande grenspaal nr. 59).  
 

Waar de grindweg bij stalen afsluitboom scherp 
links omlaag buigt, gaat u bij bordje “Sint-
Pietersberg” R door het klaphek.  
 

7. Volg het dalende pad RD met links van u 
afrastering/ haag.  
 

(Aan het einde van de haag/struikgewas passeert u  
links grenspaal no. 61).  
 

Beneden voor de (afgesloten) Duivelsgrot gaat u 
R met links de waterpoel met riet. Meteen daarna 
gaat u R het brede graspad omhoog richting 
ENCI-schoorsteen. Boven aan de  
T-splitsing gaat u L het grindpad omhoog. Boven 
bij zitbank gaat u L over de grindweg. Negeer 
zijpaden en blijf de grindweg RD volgen  
 

(200 m verder heeft u bij zitbank links mooi zicht op 
Château 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). 
 

Na 400 m gaat u aan de 4-sprong RD (rode 
driehoek/wit-rood) de bosweg door het ENCI bos 
omlaag.  
 

8. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R het 
brede pad omhoog. Negeer zijpaden en blijf het 
brede bospad volgen. Beneden aan de ongelijke 
4-sprong gaat u RD/R (rode driehoek) de 
grindweg omhoog. (Even verder staat links een 
infobordje betreffende het vestingwerk de Motte). 
Boven passeert u rechts grote zwerfstenen, het 
voormalig eind- startpunt van de circa 490 km 
lange wandelroute genaamd het Pieterpad. 
Negeer zijpaden en blijf de brede grindweg RD 
(wit-rood) volgen.  
 

(Na 600 m passeert u rechts  het uitzichtpunt 
“Kiekoet”. Hier staat een infobord en verrekijker en 
heeft u prachtig uitzicht over de ENCI-groeve waar u 
dadelijk doorheen loopt. In de groeve bivakkeert de 
oehoe, de grootste uil ter wereld).                                                                              
 

Na ruim 700 m aan de T-splitsing bij afsluitboom 
en wegwijzer gaat u  R (groene rechthoek/wit-
rood) de smalle asfaltweg omhoog en u passeert 
meteen twee  uitzichtpunten met weer mooi 
uitzicht over de groeve 
 

9. Na 200 m gaat u L (groene rechthoek/gele 
zeshoek) de veldweg omhoog.  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 Maastricht 
Universitair Medisch Centrum. Links boven in de 
verte op de helling ziet u de kerk in Berg en Terblijt).  
 

 

Blijf het graspad RD volgen met links van u de 
afrastering.  
 

(Even verder heeft u links mooi zicht op Hoeve 
Zonneberg (1875)).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L (groene rechthoek) 
omlaag.  
 

(Als u hier R over de smalle asfaltweg gaat, komt u 
na 200 m bij een 145 m² uitkijkplatform. Hier heeft u 
op het 18 m overstekend stalen uitkijkpunt, 40 m 
boven de groeve, prachtig uitzicht over de groeve en 
op o.a. de Maas. Vanaf eind 2016 is hier het nieuwe 
begin – en eindpunt van het Pieterpad. U kunt de 
route hier ook afkorten. Loop dan de 80 betonnen 
traptreden en de 128 stalen traptreden omlaag en u 
komt beneden in de groeve. Volg dan de grindweg 
door de groeve RD met o.a. mooi zicht op de 
mergelwanden en de plassen met het azuur blauwe 
water. U passeert uitspanning bistro Hoffmanni en na 
1,2 km komt u dan weer bij Chalet D’n Observant).   . 
 

Meteen daarna gaat u bij wegwijzer en grote 
zwerfsteen R (groene rechthoek) over de 
grindweg. Even verder passeert u links een 
picknickbank en stenen kruis, een aandenken aan 
de voormalige hier gelegen scoutingspeelplaats.  
Een eind verder gaat u bij wegwijzer L 
(Koninginnevoetpad/groene rechthoek) het 
bospad omlaag. Loop dan het trappenpad omlaag 
en u passeert de uitspanning “Slavante”, een 
voormalige buitensociëteit daterend uit 1846. 
Loop verder 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 aandoen. 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).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong, met links de 
kleine wijngaard Slavante, de oudste wijngaard 
van Nederland, gaat u  R verder omlaag.  
Beneden komt u bij de parkeerplaats.  Vanaf de 
parkeerplaats steekt u de voorrangsweg over en 
via trapjes komt u bij Maas. Ga hier R over het 
asfaltpad met rechts de Maas.  
 

(Even verder ziet u voorbij de eerste transportband 
rechts boven aan de rotswand de uitkijktoren 
(donjon/verdedigingstoren uit 1212) van de 
kasteelruïne Lichtenberg. Bij de tweede 
transportband ziet u links aan de overkant van de 
Maas, kasteel Hoogenweerth (17e eeuw) in de 
Maastrichtse wijk Heugem).  
 

Voorbij  de voormalige ENCI gaat u meteen R de 
inrit in terug naar het Châlet, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken.  

 

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  /  


