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Tijdens deze leuke combinatie van natuur- en stadswandeling, loopt u meteen via Buitengoed Slavante 
omhoog naar de Sint-Pietersberg en voorbij de Zonnehoeve wandelt u door een weiland met schitterend 
uitzicht op de Maas. U klimt verder omhoog naar het Fort Sint-Pieter, waar u ook een prachtig uitzicht heeft 
op de stad en dan daalt u af naar de wijk Jekerdal. U struint door het mooie stadspark van Maastricht, 
beklimt een stadstoren en wandelt langs prachtige vijvers. Voorbij de Helpoort loopt u over de stadswal en 
na een stukje langs de Maas steekt u via de Sint-Servaasbrug de Maas over. Aan de overzijde komt u bij 
Stadsbrouwerij Maastricht met terras aan de Maas. Er worden ook rondleidingen gegeven in de brouwerij 
en een Maltezer biertje moet u gedronken hebben. Via de voetgangersbrug steekt u weer de Maas over en 
volgt u geruime tijd een pad en weggetje langs de Maas, met uitzicht op het Gouvernement. Voorbij het 
kasteeltje van André Rieu wandelt u over een mooi pad terug naar het startpunt. Behalve de klim aan het 
begin is het een hele gemakkelijke route waar veel te zien is. 
 

Startadres: Parkeerplaats voor ENCI 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:  Stadsbrouwerij Maastricht, Oeverwal 12, Maastricht. Tel: 043-8553258.  Geopend: dinsdag t/m 
zondag vanaf 12.00 uur.  (Betaald parkeergelegenheid). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,68 km  2 uur  67 m  114 m 
 

 
                                                        

                                                            1540. MAASTRICHT 8,7 km  
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de doorgaande weg en de Maas gaat u bij 
trafokast en verbodsbord R (fietsroute 12) de 
smalle asfaltweg, die twee scherpe bochten 
maakt, omhoog richting Buitengoed Slavante.  
 

(Omhoog lopend, vlak voor de bocht naar rechts, 
passeert u, bij mergelmuur met steunberen in groot 
muurnis, een corpus van de gekruisigde Christus.  
 

Bijna boven bij houten afrastering/kleine 
parkeerplaats  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. De kapel 
is in 1681 gebouwd in opdracht van ridder Godfried 
van Bocholtz, landscommandeur van Aldenbiesen als 

blijvende herinnering aan zijn petekind Isabella van 
Hoensbroeck, dat op haar zevende was overleden). 
 

Vlak daarna, op de parkeerplaats, gaat u R 
(groene rechthoek) het klinkerpad omhoog met 
rechts boven buitengoed Slavante. (U loopt dus 

niet de trappen omhoog naar het restaurant). Aan de 
omgekeerde Y-splitsing loopt u bij verbodsbord 
RD (Koninginnenvoetpad) het lange brede 
trappenpad en vervolgens het holle bospad 
omhoog. Boven aan de T-splitsing op de Sint-
Pietersberg gaat u R over de grindweg.  
 

(50 m voor het einde van de grindweg ziet u rechts 
een stenen kruis, een aandenken aan de voormalige 
hier gelegen scoutingspeelplaats).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R de smalle (holle) 
asfaltweg omlaag met links boven de 
Zonnehoeve (1873).  Aan de ongelijke 4-sprong 
bij bord “grotten Zonneberg” gaat u L (wit-rood) 
het trapje omhoog en voorbij klaphek loopt u bij 
zitbank RD door het weiland met rechts  
schitterend uitzicht. Voorbij volgend klaphek gaat 
u aan de 3-sprong RD (wit-rood) over het pad met 
rechts een hoogstamboomgaard en de kerk waar 
u straks nog langs komt.   
 

2.   Aan de T-splitsing bij hondendrinkplaats en 
infobord gaat u L over de smalle asfaltweg, die 
meteen daarna voor stalen hek E.P.L. (tennis) 
rechts omhoog buigt.   

https://stadsbrouwerijmaastricht.com/
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Aan de 3-sprong, waar smalle asfaltweg naar 
rechts buigt,  gaat u RD het grindpad omhoog.  
Aan de 4-sprong gaat u RD via klaphek het pad 
omhoog.  
 

(Als u bang bent voor honden, ga dan hier L de 
grindweg omhoog. Na 200 m gaat u aan de  
T-splitsing R over de asfaltweg met rechts de 
hondenuitlaatplaats. Waar de asfaltweg, bij 
afsluitpaaltjes, verbodsbord en bord “Sint 
Pietersberg” begint te dalen, gaat u L. Ga dan verder 
bij **** in dit punt). 
 

Boven aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de  
Y-splitsing gaat u R.  Negeer zijpaden en blijf het 
pad RD volgen met links afrastering.  
 

(Een eind verder passeert u rechts een zitbank met 
mooi uitzicht over Maastricht).    
 

Via klaphek verlaat u het uitloopgebied en steekt 
u schuin links de asfaltweg over. Meteen daarna 
bij afsluitpaaltjes, verbodsbord en bord “Sint 
Pietersberg” gaat u  R **** en ga dan meteen R 
over het grote grasveld richting fort. Aan de  
3-sprong, bij drie eiken, gaat u schuin R (gele 
zeshoek) richting zitbank. Bij deze zitbank gaat u 
L over het pad met rechts afrastering en beneden 
de droge gracht van het Fort Sint-Pieter waar u 
dadelijk doorheen loopt.     
 

(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). 
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R via draaihekje over 
het pad. Let op!  Na 10 m gaat u schuin R het 
(steile) paadje, dat meteen naar  links buigt, 
omlaag. Beneden, met links het infopunt van 
Natuurmonumenten, gaat u R over de grindweg 
door de droge gracht van het fort met links de 
hoge muur met schietgaten. Voorbij kanongaten 
en twee bruine deuren gaat u R het asfaltpad 
omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u RD het asfaltpad 
omlaag met links de schietboom van 
handboogschutterij Sint Sebastiaan ((1408) en 
rechts een parkeerplaats/asfaltweg.  Aan het 
einde bij houtsculptuur van “Franse 
soldaat/Napoleon” en waterput volgt u RD de 
asfaltweg omlaag. Beneden aan de 5-sprong in de 
wijk St. Pieter gaat u RD richting centrum. Negeer 
zijwegen.   
 

(Tegenover trafohuisje passeert u rechts (nr. 1)  het 
leuke hotelletje Hotel Pastis, sponsor van de 
wandelgids).  
 

Voorbij links gelegen politiebureau, met aan de 
zijkant het grote kunstwerk “Sint Servatius”, 
steekt u aan de grote kruising via zebrapad de 
drukke doorgaande weg (Prins Bisschopsingel) 
over en loopt u RD (Hubertuslaan) met meteen 
rechts van u de statige Villa Hubertus (nr. 23-25-
27) uit 1904.   
 

(Links ziet u de gebouwen van de voormalige 
Tapijnkazerne (1916-2010), waaronder het 
wachtgebouw (1917) met de markante toren. Sinds 
2019 is de kazerne in gebruik door de Universiteit).  
 

Negeer zijweg rechts (Henri Hermanspark). Na  
25 m, tegenover dierenweide, gelegen in het 
stadspark,  gaat u R het park in en ga dan meteen 
L over het asfaltpad door het Henri Hermanspark  
en u passeert links een zitbank. Negeer zijpaden. 
Steek na 50 m het tweerichtingsfietspad over en 
ga meteen daarna aan de kruising L en u passeert 
twee zitbanken.  Aan de T-splitsing nabij brug 
(Rode Brug) en wegwijzer gaat u R en na 20 m 
gaat u aan de 4-sprong L en via brug 
(Molenhofbrug) steekt u de Jeker over. 30 m 
verder bij dikke plantaan steekt u R via bruggetje 
de vistrap van de Jeker over en volg het 
kasseienpad.  Steek dan via brug de stuw in de 
Jeker over.  
 

4. Meteen na de brug gaat u L met links de vistrap 
en de molentak van de Jeker, die hier naast 
elkaar stromen en ga dan meteen R het stenen 
trappenpad omhoog. Boven bij het rondeel Haet 
Ende Nyt (zie infobord) gaat u R het trappenpad 
omhoog.  
 

(Boven op het rondeel heeft u bij kanon mooi uitzicht 
over het park. Achter u ziet u vanaf links de torens 
van de St. Servaasbasiliek, de bijna 80 m hoge rode 
St. Janstoren, de Oudeminderbroederskerk en de O. 
L. Vrouwe basiliek).  
 

Loop dezelfde trap omlaag en loop terug na de 
brug en de stuw  in de Jeker en loop daar RD.  
Aan de 4-sprong bij wegwijzer gaat u L met links 
de vijver met fontein en het rondeel waar u net 
boven op heeft gestaan.  Negeer zijpaden rechts. 
Aan het einde van het pad, bij de stadspoort 
Poort Waerachtig (1887-1888 /zie infobordje), gaat 
u R over het trottoir.   
 

(Als u hier L door de stadspoort gaat, komt u na 50 m 
links (huisnr.1) bij het huis waar de wereldberoemde 
Stehgeiger André Rieu zijn jeugd heeft 
doorgebracht). 
 

Links ziet u (03-2022) de op 23 maart 2019 
ingestorte stadsmuur, die uit 1229 stamt). 
 

Na 25 m gaat u L (Pierre Kemppad) naar de vijver 
en ga dan R over het pad met links de vijver met 
fontein. Aan de 3-sprong, bij stalen kunstwerk/ 
homomonument, gaat u L. Aan de volgende  
3-sprong gaat u L met links de vijver.  Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u L en even verder steekt 
u via brug de Jeker over.   
 

(Hier aan de ongelijke 4-sprong ziet u links het 
rondeel met kanon genaamd “de Vief Köp (Vijf 
hoofden). Nadat in 1638 vijf hoofden van de 
verdachten van “het verraad van Maastricht” hier 
tentoongesteld waren, kreeg deze plek de huidige 
benaming. Een twintigtal inwoners van de stad, 
waaronder pater Vink, hadden een complot gesmeed 
om de Spanjaarden Maastricht te laten veroveren. 
Het calvinisme vierde toen hoogtij in de stad.  
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Dit alles zeer tegen de zin van de zeer katholieke 
Spaanse koning Filips II. Op 29 juni 1579 viel de stad 
in handen van de Spanjaarden. Hierbij sneuvelden 
1000 soldaten en 800 burgers). 
 

Na de brug gaat u aan de 3-sprong L over de 
asfaltweg.  Aan de 4-sprong gaat u  RD over de 
kasseienweg met links het witte grote huis 
genaamd het Pesthuys (zie infobordje). Vlak 
daarna  gaat u R (Helmstraat) door de Helpoort 
(1229), de oudste nog bestaande stadspoort van 
Nederland.   
 

(De poort maakte deel uit van de eerste stadsmuur. 
Bij de stadspoort werd het in- en uitgaande verkeer 
gecontroleerd en werden gemeentelijke belastingen 
op goederen geïnd.  
 

De Helpoort dankt zijn naam aan een bakkerij die 
vroeger in de straat erachter lag. De grote oven van 
deze bakkerij met zijn vuur noemde men de Hel) 
 

Meteen daarna, bij stenen infobord, gaat u R de 
trap omhoog en boven gaat u L over de stadswal 
met links de witte huisjes en rechts beneden aan 
de stadsmuur kanonnen.  Loop aan het einde de 
brede trap omlaag en loop RD. Aan de 4-sprong, 
met links zicht op de O. L. Vrouw basiliek, gaat u 
RD. Meteen daarna steekt u R (Het Bat) de 
klinkweg over en loopt u RD over het trottoir.    
 

5. Meteen daarna steekt u bij verkeerslichten de 
doorgaande weg (Maasboulevard) over en gaat u  
L over het brede trottoir met rechts de Maas.  Bij 
kunstwerk “Leeuw” passeert u het uitkijkpunt 
waar de Romeinen in de eerste eeuw een brug 
over de Maas hebben gebouwd. Volg RD het 
brede pad omlaag en dan loopt u bij de 
voormalige sluiswachterswoning onder de Sint 
Servaasbrug door.   
 

(De sluiswachterswoning stond hier aan het kanaal 
Maastricht-Luik (1850-1963)).  
 

Na 40 m gaat u L de stenen trap omhoog en 
boven gaat u L over de kasseien met links de 
brede houten vlonder/terras. Aan de T-splitsing 
gaat u L en steekt u bij de voormalige 
sluiswachterswoning via de Sint Servaasbrug 
(1280) de Maas over.   
 

(Voor u ziet u de St. Martinuskerk (1857-1858) in de 
het stadsdeel Wijck).  
 

Aan de kruising gaat u L (Overwal) omlaag.  
 

(Hier aan het einde van de brug hangt links bij het 
uitkijkpunt een granieten oorlogsplaquette, die 
herinnert aan de troepenmacht van de territoriale 
bevelhebber van Zuid-Limburg die op 10 mei 1940 de 
Duitse opmars probeerde te vertragen door het 
vernielen van de Maasbruggen in Maastricht. 47 
Nederlandse soldaten kwamen hierbij om het leven).   
 

Na 30 m komt u bij Brasserie Stadsbrouwerij 
Maastricht, de sponsor van deze wandeling, waar 
u op het terras of binnen iets kunt eten of 
drinken. (Aanrader is de puntzak huisgemaakte 
friet met mayonaise en een lekker Maltezer biertje 
van de brouwerij!). 
 

(In het pand (1825) werd voor het eerst in 1857, door 
de familie van Aubel, Ridder-pils gebrouwen. Rond 
die tijd werd in Maastricht door maar liefst 40 (micro-) 
brouwerijen bier geproduceerd. In 1954 werd door de 
Stadsbrouwerij De Ridder het eerste speciaalbier van 
Maastricht gebrouwen, het welbekende Ridder 
Maltezer bier. In 1982 werd de brouwerij 
overgenomen door Freddy Heineken, die het 
Wieckse Witte bier in de markt zette. Door het 
geweldige succes van dit speciaal bier moest de 
productie verplaatst worden. In 2002 werd de 
brouwerij in het centrum van de stad gesloten.  Na 16 
jaar leegstand werd in 2018 weer door de twee jonge 
ondernemers, Charles van Goch en Tom de Lepper 
het eerste speciaal bier van Maastricht weer op haar 
oorspronkelijke locatie gebrouwen). 
 

6. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L. Aan de kruising bij de Sint Servaasbrug 
gaat u RD (Cörversplein) met rechts de Maas. 
Negeer zijwegen.  
 

(Bij huisnr. 23 passeert u een mooie gevelsteen  
“Stadspanorama in de stad Keulen 1700”. Dit is een 
van circa 260 gevelstenen die in de stad te zien zijn. 
Er is zelfs een gevelstenenwandeling).    
 

Aan de 3-sprong bij het waterpoortje gaat u  RD 
over de kasseienweg.   
 

(De waterpoort werd waarschijnlijk in de 13e eeuw 
gebouwd en gaf toegang via een kleine 
poortdoorgang tot een loskade aan de Maas. De 
eerste vermelding van de poort dateert uit 1377. Zie 
infobord). 
 

Vlak (5 m) voor de voet- en fietsbrug gaat u L 
over het brede trottoir en dan steekt u aan de 
rand van het Plein 1992 R via de voetgangers- 
fietsbrug genaamd “Hoeg Brögk“ weer de Maas 
over.  
 

(Boven op de brug heeft u mooi uitzicht over de oude 
binnenstad). 
 

Aan de overzijde neemt u de meest rechtse 
(smalle) trap omlaag. Beneden steekt u via  
zebrapad de doorgaande weg (Maasboulevard) 
over en gaat u R over het trottoir met links de 
Maas. Negeer zijpaden rechts en blijf het pad 
langs de Maas volgen. Na 400 m loopt u aan de 
zijkant van Stayokay (jeugdherberg) onder het 
terras door en volg verder het asfaltpad langs de 
kademuur/Maas.  Een eindje verder loopt u onder  
de Kennedybrug door. Even verder loopt via 
nauwe doorgang aan de zijkant onder het 
appartementencomplex door. Voorbij huisnr. 48 
en de grote stadsvilla (nr. 52) loopt u RD over de 
(doodlopende) asfaltweg met links de Maas en 
mooi uitzicht op het Gouvernement/ 
Provinciehuis.  Negeer zijwegen.   

 
 

7.  Na 700 m, voorbij het haventje, gaat u aan de 
asfaltweg bij bord “Zone 30” L met rechts 
beneden de doorgaande weg.  Negeer inrit links 
naar parkeerplaats. Voorbij de grote 
parkeerplaats loopt u nog 30 m RD en dan gaat u 
bij bord “einde parkeerzone” R het paadje 
omlaag.  
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Steek de doorgaande weg en klinkerweg over en 
loop bij verbodsbord en wegkruis RD 
(Ursulinenweg)  omhoog.   
 

(Als u aan de klinkerweg L gaat, komt u na 30 m 
rechts bij de ingang van het kasteeltje van André 
Rieu).   
 

Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
over de doodlopende weg met rechts de 
Allerheiligste Verlosser en H. Petruskerk (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).   
 

Negeer zijweg links omlaag en volg  RD de smalle 
stijgende asfaltweg.   
 

(Links 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. 
 

Even verder ziet u rechts boven de Zonnehoeve op 
de St. Pietersberg).    
 

U passeert links (nr. 3) de inrit naar Villa 
Maaszicht.   
 

(Villa Maaszicht is in 1873 gebouwd i.o. van mevr. 
Evelien 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 gebruikten als 
buitensociëteit. De fam. Claereboets heeft in de 2e 
helft van de 19e eeuw veel schenkingen gedaan aan 
Maastrichtse kloosterorden). 
 

Meteen daarna passeert u links de Lourdesgrot, 
de oudste Lourdesgrot van Nederland, die u  
zeker even moet bezoeken.   
 

(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). 
 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 5 gaat u bij 
verbodsbord RD over de smalle asfaltweg en u 
passeert het leuke huisje Mosa Verder (nr.7).  
Negeer zijpad rechts omhoog. Bijna boven aan de 
Y-splitsing gaat u L en loop onder de mergelboog 
door. Aan de 3-sprong, met links de oudste 
wijngaard van Nederland, gaat u L de asfaltweg, 
die twee bochten maakt, omlaag. Beneden komt  
u weer bij de parkeerplaats.  

 
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.   
 

    


