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Tijdens deze leuke combinatie van natuur- en stadswandeling loopt u meteen via Buitengoed Slavante
omhoog naar de Sint-Pietersberg waar u bij 18 m overstekend stalen uitkijkpunt prachtig uitzicht over de
voormalig ENCI-groeve heeft. U kunt hier ook via lange trap de groeve inlopen. Voorbij nog een
uitkijkwand loopt u omlaag naar het Jekerdal waar u geruime tijd langs de meanderende Jeker loopt.
Vervolgens loopt u door het stadspark met de oude stadomwalling en loopt u even door het Jekerkwartier
gelegen in de oude binnenstad. Via weer een stuk door het stadspark loopt u omhoog naar de SintPietersberg waar u vlak langs het Fort Sint-Pieter loopt. Boven heeft u een geweldig uitzicht. Via mooie
paden met mooi uitzicht wandelt u omlaag naar de parkeerplaats/startpunt. De route is zeer afwisselend. U
kunt de route ook starten vanuit Hotel Pastis, start dan bij punt 5. Hotel Pastis ligt heel gunstig als u wilt
wandelen rond de Sint-Pietersberg en Kanne, maar ook prima als u Maastricht wilt bezoeken.

blz 2 van 4
GPS-afstand 8200 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 64 m.
Startadres: Parkeerplaats voor EINCI fabriek/AINSI gebouw, Lage Kanaaldijk 109 B, Maastricht
(De parkeerplaats ligt 100 m voorbij huisnr. 109 B en bij de inrit naar Buitengoed Slavante. Vlak voor de ENCI
fabriek/AINSI gebouw parkeert u rechts op de parkeerplaats.

Startpunt: Hotel Pastis, Luikerweg 1, Maastricht. Tel: 043-3580110. Start dan bij punt 5.

1410 MAASTRICHT 8,2 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de doorgaande weg en de Maas gaat u R (rode
driehoek/fietsroute 12) bij verbodsbord de smalle
asfaltweg, die twee scherpe bochten maakt,
omhoog richting Buitengoed Slavante.
(Bijna boven kunt u rechts naar een uitkijkpunt lopen
met mooi uitzicht op de Maas).
Negeer boven bij verbodsbord smalle asfaltweg
rechts omhoog naar mergelboog.
(Hier ligt rechts de oudste wijngaard van Nederland.
Buitengoed
Slavante”
is
een
voormalige
buitensociëteit daterend uit 1846. Op deze plek heeft
in vroegere tijden een klooster gestaan van de paters
Franciscanen, ook wel Observanten genoemd. Hier
ziet u links 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).
Vlak daarna op de parkeerplaats gaat u R (groene
rechthoek) het klinkerpad omhoog. (Dus niet de
trappen omhoog naar het restaurant). Aan de
omgekeerde Y-splitsing loopt u bij verbodsbord
RD (groene rechthoek/Koninginnenvoetpad) het
lange trappenpad omhoog. Boven aan de Tsplitsing op de Sint-Pietersberg gaat u R (groene
rechthoek) over de grindweg.

omlaag. Aan de 4-sprong
bij het Pieterpad
monument gaat u R de betonplatenweg omhoog.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen op het 18 m
overstekend stalen uitkijkpunt (sky-walk), waar u
prachtig uitzicht heeft over de ENCI-groeve en op
o.a. de Maas. Als u hier aan de 4-sprong bij
zitbanken, met aan de muur een mooie spreuk, RD
loopt, dan kunt u via de 128 stalen en de 80
betonnen traptreden omlaag lopen tot in de groeve,
uniek in Nederland!, Hier bij het uitlijkpunt is sinds
eind 2016 het nieuwe begin– en eindpunt van het
Pieterpad, de lange afstandswandeling).
2. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L
(geel/wit-rood). (Rechts ziet u de Zonnehoeve
(1873)). Negeer beneden veldweg rechts omhoog.
(U passeert links twee uitzichtpunten met mooi
uitzicht over de groeve). Aan de 3-sprong gaat u bij
afsluitboom L over de grindweg richting
Observant.
(Na 100 m passeert u links het uitzichtpunt “Kiekoet”.
Hier staat een infobord en verrekijker en heeft u weer
prachtig uitzicht over de ENCI-groeve waarin de
oehoe bivakkeert, de grootste uil ter wereld).
Omlaag lopend gaat u na 200 m aan de 3-sprong
RD (rode driehoek/blauwe ruit/gele/zeskant). Let
op! 10 m verder gaat u bij zitbank R
(rood/blauw/wit-rood) het pad omlaag en negeer
meteen zijpad links.

(Bijna aan het eind van de grindweg passeert u
rechts een stenen kruis, een aandenken aan de
voormalige hier gelegen scoutingspeelplaats).

(Omlaag lopend heeft u voor u prachtig uitzicht op de
Apostelhoeve en de wijngaarden daar omheen. Voor
u ziet u ook de Petrus en Pauluskerk (1896) in de
wijk Wolder).

Aan de 4-sprong gaat u L (groen) de smalle
asfaltweg omhoog. Negeer vlak daarna bij
ontluchtingspijp pad rechts. (U verlaat hier de
route van de groene rechthoek). Waar boven de
smalle asfaltweg voor de tweede keer naar rechts
buigt, gaat u bij zitbank L het grind- betonnenpad

Omlaag lopend gaat u aan de 4-sprong na
trappenpad RD verder omlaag. Bijna beneden
gaat u R door de nauwe doorgang en volg RD het
tegelpad met rechts hoog gelegen woningen.
Bij huisnr. 269 gaat u L de trap af.

Steek beneden de asfaltweg (Mergelweg) over en
loop RD (Lombokpad) het pad, gelegen tussen
weilanden, omlaag. Aan het eind van de rechts
staande haag gaat u R over het graspad met
rechts de meidoornhaag.
(Even verder bij ingang van de natuurtuin Jekerdal
ziet u een groot bijzonder stenen insectenhotel).
Aan de T-splitsing voor de zijtak van de Jeker
(vistak) gaat u R.
3. Steek de smalle asfaltweg over en loop RD
(blauw/wit-rood) over het pad verder door het
Jekerdalpark met links de Jeker.
(Als u hier aan de asfaltweg L gaat, dan komt u na
100 m bij het grote waterrad van de Lombok molen).
Aan het eind gaat u L (wit-rood) over de smalle
asfaltweg met links de Jeker en even verder
rechts het sportcomplex Jekerdal
(Schuin links voor u ziet de ranke met breuksteen
gebouwde kerktoren van de St. Theresiakerk (1933)).
Aan de T-splitsing voor huizen gaat u L
(blauw/wit-rood) en volg de smalle asfaltweg, die
bij gedicht van Frans Budé op hardsteen en
blauwe zitbank naar rechts buigt.
(Hier aan de T- splitsing ziet u rechts boven fort Sint
Pieter waar u straks langs komt).
Na 100 m gaat u tegenover huisnr. 27 L
(blauw/wit-rood) over het asfaltpad. Na 150 m, 20
m voorbij zitbank, gaat u L over het graspad met
links struikgewas/Jeker. Steek de smalle
asfaltweg over en loop RD over het graspad met
links de Jeker. Aan het eind gaat u L het
asfaltpad/ trottoir omhoog met links een
rioolgemaal aan de Jeker. Aan de T-splitsing
gaat u L de Jekerbrug over. Meteen daarna steekt
u R via zebrapad bij verkeerslichten de
doorgaande weg (Prins Bisschopsingel) over.
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R over
het asfalt- voetpad door het stadspark met rechts
gebouwen van de voormalige Tapijnkazerne
(1919-2010) waarin sinds 2019 onderdelen van de
universiteit zijn ondergebracht. Vlak daarna gaat
u aan de volgende Y-splitsing R (wit-rood). Aan
de 3-sprong bij halfronde stenen bank gaat u RD
(wit-rood).
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij de
voormalige berenkuil. In deze kuil hebben jarenlang
(1920-1993) beren, waarvan Max en Pol de
bekendste zijn, gewoond. Nu is in de voormalige
berenkuil een kunstwerk te zien bestaande uit een
liggende giraffe).
Aan de 3-sprong bij 2 zitbanken met zittende beer
gaat u L het trappenpad omlaag.
4. Beneden aan de T-splitsing gaat u R de brug
over waarop een zitbank staat.
(Hier op de brug ziet u links in de stadsmuur
waterpoort de Reek, waarmee het water van de
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Jekertak door de stad geregeld kon worden. Bij
dreigend gevaar kon men het gebied voor de
stadsmuur onderwater zetten).
Meteen na de brug gaat u L over het asfaltpad
met links de Jeker/stadsmuur. Na 200 m, meteen
voorbij hoge vleermuispaal en tegenover houten
palen van hertenkampje, steekt u L via houten
brug de Jeker over. Bij het stadspoortje
“Nieuwenhofpoort” (zie infobord) gaat u R
(Nieuwenhofstraat) over de kasseienweg met
rechts de oude stadsmuur.
(Hier bij het stadspoortje ziet u voor u de bijna 80 m
hoge rode toren van de St. Janskerk aan het Vrijthof
en de toren van het Provinciehuis, dat in Limburg
Gouvernement heet, dat toen hier in de binnenstad
zat).
Voorbij de universiteitsbibliotheek gaat u aan de
ruime 3-sprong, met boom in het midden, RD/L
(wit-rood) de asfaltweg omlaag met rechts het
poortwachtershuis (nr. 35 en 37).
(Het oorspronkelijke pand dateerde waarschijnlijk uit
de 18e eeuw. Omstreeks 1900 werd dit pand van een
tweede bouwlaag voorzien. Het pand stond bij de
middeleeuwse waterpoort van de tweede omwalling
en in een kluisje werd de sleutel van de stadspoort
bewaard).
Vlak daarna, meteen voorbij huisnr. 31, gaat u R
over de kasseienweg door de onderdoorgang.
(Als u hier RD loopt, dan komt u na ruim 100 m bij
horeca met terrassen).
(De route volgend ziet u meteen rechts het grote
waterrad van de Leeuwenmolen (zie infobord)).
Waar boven bij dikke plantaan het pad naar
rechts buigt, gaat u L over stenen bruggetje en
volg het kasseienpad met links de molentak van
de Leeuwenmolen en de vistrap in de Jeker.
Steek even verder via smal bruggetje de stuw
over en ga L met links de Jeker. Meteen daarna
aan de Y-splitsing bij trap gaat u L over het
tegelpad met beneden de Jeker, de vistrap en de
molentak van de Jeker die hier naast elkaar
stromen. Aan de kasseienweg bij zitbank gaat u
R.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen links (huisnr.1)
bij het huis waar de wereldberoemde Stehgeiger
(orkest en orkestleider) André Rieu zijn jeugd heeft
doorgebracht).
U loopt
onder de stadspoort “poort
Waerachtig”(1887-1889/zie infobordje) door en ga
dan meteen R over het asfaltpad met rechts de
vijver. Neem nu het derde asfaltpad L. (Dit is 20 m
voorbij twee zitbanken die aan “pleintje” staan). Na
10 m gaat u aan de 3-sprong R over het asfaltpad
verder door het stadspark. Negeer zijpaden. Let
op! Waar na 100 m het asfaltpad een ruime bocht
naar links maakt, gaat u midden in de bocht naar
R. Meteen daarna aan de vlak achter elkaar
liggende kruisingen gaat u RD. Negeer zijpaden.
(Rechts ziet u de grote volière in het stadspark).

Aan de T-splitsing bij drie dikke beuken gaat u L.
Meteen daarna gaat u bij trafohuisje R (Henri
Hermanspark) over de asfaltweg. Meteen daarna
aan de voorrangsweg gaat u L (Sint
Hubertuslaan) door de platanenlaan met links
statige herenhuizen en rechts gebouwen van de
voormalige Tapijnkazerne. Aan de grote kruising
steekt u via zebrapad bij verkeerslichten de
doorgaande weg over en loopt u RD (Sint
Hubertuslaan) met links weer statige herenhuizen
en rechts het politiebureau waar tegen de muur
het kunstwerk Sint Servaas staat. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD (Luikerweg) en dan
komt u meteen op de hoek bij hotel Pastis
(huisnr.1).
5. Met uw rug naar de ingang van Hotel Pastis
gaat u L langs huisnr. 7. Aan de 3-sprong gaat u
RD. Aan de 5-sprong, waar de doorgaande weg
naar rechts buigt, gaat u bij café de Sjans RD
(Luikerweg) de asfaltweg omhoog. Na 30 m gaat
u over het rechts (wit-rood) van de asfaltweg
gelegen asfalt- voetpad lopen. Boven aan de 4sprong gaat u RD het asfaltpad omhoog richting
fort.
(Hier
ziet
u
rechts
de
schietpaal
handboogschutterij Sint Sebastianus (1408)).
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6. Aan het eind bij bord “Zone” steekt u schuin
links de asfaltweg over en via klaphek gaat u RD
over het grindpad. (U loopt hier door het
hondenlosloopgebied).
(Wilt u niet door het hondenlosloopgebied lopen, ga
dan hier R over de asfaltweg. Na bijna 300 m gaat u
aan de ongelijke 4-sprong L met links het
hondenlosloopgebied. 250 m verder aan de 4sprong, met links een klaphek, gaat u R omlaag. Ga
nu verder bij **** in dit punt).
Aan de Y-splitsing voor zitbank gaat u R en
negeer meteen zijpad links. Negeer twee zijpaden
rechts. Aan de Y-splitsing gaat u L het bospad
omlaag. Voorbij klaphek loopt u RD omlaag. ****
Na 20 m gaat u aan de 3-sprong RD (rood/groen)
de smalle asfaltweg omlaag. Voorbij ijzeren hek
(E.P.L. (tennis)) gaat u bij hondendrinkbak en
infobordje R over het pad met links een
hoogstamboomgaard en rechts de bosrand.
(Als u hier aan de 3-sprong RD de smalle asfaltweg
omlaag loopt, dan komt u na 200 m bij de SintPieterkerk met daar tegenover het kasteeltje van de
Maastrichtse violist André Rieu,. U kunt ook via het
kerkhof met de vele oude graven omlaag lopen).
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Boven aan de T-splitsing op het terrein van het
Fort Sint Pieter gaat u R over het grindpad met
links het fort met de vele schietgaten.
(De directe aanleiding om hier een fort te bouwen is
het beleg van 1673 door Lodewijk XIV, de Franse
Zonnekoning. De stad wordt dan vanaf de berg
beschoten. Stadscommandant Daniël Wolf van Dopff
begint daarna aan de bouw van het stenen, vijfhoekig
fort met maar liefst twaalf geschutsopstellingen).
Het grindpad buigt naar links met links de
kanongaten.
Meteen daarna voorbij de rechts
staande muur gaat u R en ga dan L (witrood/groen/rode driehoek/gele zeshoek) de trap
met leuning omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
markeringspaal gaat u L (gele zeshoek) met links
het fort. Aan de 3-sprong bij rode zitbank en
mooi uitzicht over Maastricht gaat u scherp R
(gele zeshoek/blauwe ruit) over het graspad. Aan
de Y-splitsing gaat u L (geel) verder over het
grasland met links afrastering.

7. Aan de 3-sprong gaat u RD (rood/groen) door
het klaphek en volg het paadje door het weiland
omhoog.
(Aan het eind bij zitbanken heeft u prachtig uitzicht
o.a. links weer op de rode kerktoren van de St. Jan
aan het Vrijthof).
Voorbij klaphek gaat u beneden aan de asfaltweg
R en na 10 m gaat u bij ingang grotten Zonneberg
L het pad omlaag met rechts de bosrand. Aan de
3-sprong bij bord “Zone” en tegenover de
kalkwand
van
de
voormalige
groeve/
groevewoning “Kluis van Slavante”, die van 1680
tot 1800 door kluizenaars werd bewoond, gaat u L
het pad gelegen tussen akkers omlaag. Beneden
aan de T-splitsing bij volkstuintjes gaat u R het
asfaltpad omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L
(rood/groen) en loop onder de mergelboog door.
Aan de 3-sprong bij de oudste wijngaard van
Nederland gaat u L de smalle asfaltweg, die twee
scherpe bochten maakt. omlaag. Beneden komt
u weer bij de parkeerplaats.
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