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Zo dicht bij heeft u het Gouvernement nog nooit bekeken. Tijdens deze gemakkelijke stadswandeling 
wandelt u onder het Gouvernement door en een mooi stuk langs de Maas. Nabij de Sint Servaasbrug kunt 
u lunchen of koffie drinken bij  Stadsbrouwerij Maastricht met terras aan de Maas.  In de stad loopt u door 
de Helpoort en langs de Patervinktoren en dan struint u een mooi stuk over de stadswal. U maakt even een 
uitstapje naar het Huis op de Jeker en dan passeert u het beeld van d’Artagnan.  U wandelt door het mooie 
stadspark langs de Jeker en vijvers en dan steekt u via de hoge voetgangersbrug (Hoeg Brögk) de Maas 
over. Voorbij het Gouvernement maakt u nog een rondje door natuurgebied de Beemden en dan komt u 
weer bij de parkeerplaats. Op de route staan veel zitbanken en er liggen genoeg terrasjes.  
 
Startadres: Parkeerplaats Winkelcentrum De Beente, Oeslingerbaan 103a,  Maastricht. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,54 km  2.05 uur  20 m  22 m 
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284. MAASTRICHT (Heugem)  9,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar het 
winkelcentrum en loop dan RD over het pleintje 
door het winkelcentrum De Beente.  Aan het eind 
van het winkelcentrum gaat u L over de 
klinkerweg.  Meteen daarna aan de 4-sprong, met 
rechts de Heugemerstraat het oudste gedeelte 
van het voormalig dorp Heugem, gaat u RD (De 
Beente) met rechts een voormalige kloosterkapel. 
Aan de 3-sprong RD. Aan de voorrangsweg gaat 
u L en steek meteen daarna aan de rechterkant 
via zebrapad de rotonde over en loop RD over het  
tegelpad.  Meteen daarna gaat u R tussen paaltjes 
door en ga dan meteen L over het tegelpad met 
links de parkeerplaats.  (U loopt hier aan de rand 
van de wijk Randwijck). Steek aan het einde van de 
parkeerplaats de asfaltweg (Sorbonnelaan) over 
en loop RD over het asfalt- voetpad dat meteen 
naar links buigt.  Aan de 3-sprong gaat u R met 
links een speeltuintje. Aan de T-splitsing gaat u 
R.  (Rechts ziet u het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht). Aan de kruising gaat u RD omlaag.  
Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij speeltoestellen gaat u 
R. Steek bij brug de asfaltweg over en loop RD 
over het asfalt- voetpad.  Aan de 3-sprong gaat u 
R over de houten brug en volg het klinkerpad 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u L. Vlak 
daarna, meteen voorbij de links gelegen 
parkeerplaats  en voor bomenpleintje, gaat u L 
over de smalle asfaltweg met links de vijver. De 
smalle asfaltweg buigt naar rechts.   
 

2. Aan het eind van de weg gaat u L en meteen 
daarna gaat u R over het twee richtingen fietspad.  
Meteen daarna steekt u bij verkeerslichten via 
oversteekplaats L de doorgaande weg 
(Limburglaan) over. Voorbij het fietspad gaat u bij 
bordje “90.079” L het asfaltpad omlaag.  Aan de 
T-splitsing voor de nevengeul van de Maas gaat u 
R (Gouvernementspad) onder de brug door.  Blijf 
nu 1,5 km het pad langs de Maas RD volgen. U 
loopt onder delen van het Gouvernement door.  
 

(Bij de bouw van het Provinciehuis (1986), dat in 
Limburg het  Gouvernement wordt genoemd en dat 
aan en gedeeltelijk zelfs in Maas ligt, is de bijzondere 
betekenis van dit gebouw voor de gehele provincie 
tot uitdrukking gebracht. Immers de Maas stroomt 
door Limburg van Eijsden tot Mook). 
 

Na 400 m passeert u het monument van de Old 
Hickory Division. (Vijf betonnen dubbele pilasters. 
Zie infobord). Een eindje verder loopt u onder de 
Kennedybrug (1968) door. Even verder  passeert 
u rechts het Bonnefantenmuseum met de met 
zink beklede koepeltoren.   
 

(Zeker eens bezoeken. De naam is afgeleid van het 
voormalige Bonnefantenklooster in de binnenstad, 
waar het museum van 1951-1978 gehuisvest was).  

 

Loop verder RD langs de Maas met rechts 
appartementen gelegen in de woon- en 
kantorenwijk Céramique. 400 m verder passeert u 
de oude Maasputtoren/Lambrechtsrondeel (zie 
infobord aan de zijkant).  Loop hier verder RD en 
u loopt even verder onder de hoge 
voetgangersbrug (Hoeg Brögk) door.  100 m 
verder bij het waterpoortje (zie infobordje) gaat u 
via nauwe doorgang RD (Stenenwal) over de 
smalle kasseienweg (kinderköpkes) met links mooi 
zicht op de vele rijksmonumentale gebouwen 
gelegen in de oude binnenstad.  
 

(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. 
 

De route volgend passeert bij huisnr. 23 een mooie 
gevelsteel  “Stadspanorama in de stad Keulen 1700”. 
Dit is een van circa 260 gevelstenen die n de staf te 
zien zijn. Er is zelfs een gevelstenenwandeling).    
 

Aan de kruising steekt u L via de St. Servaasbrug 

(aw brögk), de oudste brug (13e eeuw) van 
Nederland, de Maas over.  
 

(Als u hier RD verder langs de Maas loopt, dan komt 
u meteen rechts bij huisnr. 12 bij de brasserie 
Stadsbrouwerij Maastricht met mooi terras).    
 

(Hier aan de andere kant aan het einde van de brug 
hangt 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). 
 

Loop aan de rechterkant van de brug. Aan het 
eind van de brug tegenover de voormalige 
sluiswachterswoning/nu kiosk gaat u R over de 
klinkerweg met rechts een houten vlonder, 
waarop bij mooi weer terrassen staan.  Na bijna 
50 m gaat u R de brede stenen trap omlaag en ga 
dan R onder de brug door met links de Maas en  
de onderbouw van de voormalige 
sluiswachterswoning.   
 

(De sluiswachterswoning stond hier aan het kanaal 
Maastricht-Luik (1850-1963)), waarvan de aanleg 
door de Belgische staat werd betaald  
 

(Een eindje verder passeert u boven bij hoogstaande 
leeuw passeert u links de plek waar in de 1e eeuw de 
Romeinen een brug  (Pont Mosae) over de Maas 
hebben aangelegd. Zie infobord).  
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Bij verkeerslichten steekt u R via zebrapad de 
doorgaande weg (Maasboulevard) over  en loop 
RD.  
 

3. Bij het begin van de kasseienweg (Het Bat 
Graanmarkt)  gaat u L en loop rechts van de 
ingang van de ondergrondse parkeergarage RD 
(Onze Lieve Vrouwenwal/Slevrouewal/zie 
infobord) de brede stenen trap omhoog.  
 

(Als u hier bij het begin van de kasseienweg RD 
(Graanmarkt) loopt, dan komt u na 100 m rechts bij 
het knusse Onze Lieve Vrouweplein (veel terrassen)  
waar ook de Onze Lieve Vrouwebasiliek met de 
prachtige Onze Lieve Vrouwekapel staat, een begrip 
in de wijde omgeving).  
 

Volg boven de kasseienweg langs de witte 
huizen.  
  

(U loopt hier over een van de oudste straatjes van 
Maastricht. Links beneden  op het grasveld ziet u aan 
de stadswal de stadskanonnen).  
 

Voor de Jekertoren gaat u R de trap omlaag en ga 
dan beneden L door de Helpoort.  
 

(De Jekertoren, een waltoren (13e eeuw), was de 
zuidoostelijke hoektoren van de eerste middeleeuwse 
stadsmuur. De Helpoort (1229) is de oudste nog 
bestaande stadspoort van Nederland (zie infobord 
beneden aan de trap). De poort maakte deel uit van 
de eerste stadsmuur.  Bij de stadsport werd het in- en 
uitgaande verkeer gecontroleerd en werden 
gemeentelijke belastingen op goederen geïnd. Het 
gebouw verloor zijn functie als stadspoort al 
omstreeks het jaar 1500).  
 

Aan de T-splitsing voor het grote witte huis het 
”Pesthuis”  gaat u R met rechts de stadsmuur.  
 

(Voor info over het Pesthuis zie infobordje aan de 
voorkant van het hoge gebouw).    
 

Na 20 m gaat u L over het kasseienpad.    
 

(Rechts ziet u de Pater Vinktoren (1380), die deel  
uitmaakte  van de 2e omwalling. Hij diende voor de 
verdediging van de waterpoort bij de Jeker). 
 

Na de brug (Faliezusterbrug) gaat u aan de 3-
sprong L door het Faliezusterpark. Voorbij de 
halfronde zitbank gaat u L de trap omlaag. Aan de 
kasseienweg  gaat u L (Begijnenstraat) en via  
brug steekt u de Jeker over.    
 

(Meteen na de brug passeert u rechts (huisnr.1)  het 
huis waar de wereldberoemde Stehgeiger (orkest en 
orkestleider) André Rieu zijn jeugd heeft 
doorgebracht). 
 

Vlak voor de stadspoort “Poort Waerachtig” 
(1887-1889) gaat u R (Molenhofpad) het tegelpad 
omhoog.  
 

(50 m verder ziet u rechts beneden de naast elkaar 
liggende Jeker, vistrap en molentak van de 
Leeuwenmolen).   
 

Na bijna 100 m steekt u R via smal bruggetje de 
stuw in de Jeker over en ga L over het 
kasseienpad met links de Jeker en rechts de 

molentak en de vistrap.  Steek het bruggetje over 
en ga dan bij dikke plantaan R het asfaltpad 
omlaag dat meteen links omlaag buigt en een 
klinkerweg wordt. 
 

(Even verder voor onderdoorgang ziet u links het 
grote waterrad van de Leeuwenmolen (zie infobord).   
 

Na de onderdoorgang gaat u in het Jekerkwartier 
L over de asfaltweg en u passeert even verder 
links 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). 
 

4. Meteen daarna aan de ruime 3-sprong met 
boom in het midden gaat u R (Nieuwenhofstraat) 
over de kasseienweg met links de oude stadmuur 
en rechts de universiteitsbibliotheek. Waar de 
kasseienweg bij het stadspoortje 
“Nieuwenhofpoort” (zie infobord) naar rechts 
buigt, gaat u L de trap omhoog en loop boven RD 
over de stadsomwalling    
 

(Boven ziet u meteen rechts vanaf links de kerktoren 
van de St Servaas, de bijna 80 m hoge rode toren 
van de St. Janskerk aan het Vrijthof en de toren van 
het   Provinciehuis/Gouvernement dat toen hier in de 
binnenstad stond).   
 

Let op! Na 200 m bij het derde (iets hogere) 
rondeel, vlak voor ijzeren hek, gaat u R en ga dan 
scherp R het trapje langs het witte huisje omlaag.  
 

(Voordat  u verder loopt, kijk even of het hek gesloten 
is. Men vergeet wel eens het hek open te maken).  
 

Beneden gaat u L (Heksenstraat) het 
kasseienstraatje omlaag. Aan de 3-sprong bij 
wegwijzer en het (muziek)conservatorium, waar 
de Jeker onder doorstroomt, gaat u L. Na 100 m 
komt u R (nr. 5)  bij “Huys op den Jeker” (zie 
infobordje) .  
 

(Als u hier nog 25 m RD loopt, dan heeft u mooi zicht 
op het “Huis op de Jeker” Omdat binnen de stad 
geen plaats meer was bouwde men soms de huizen 
over de beek zoals hier het Huys op den Jeker. Het 
in het 3e kwart van de 17e  eeuw gebouwde huis  was 
de woning van de rector van de Grauwzusters, die op 
het achterliggend terrein een klooster hadden Aan de 
linkerkant van het huis ziet u de wc met directe lozing 
op de Jeker). 
 

Loop dezelfde weg terug omhoog naar de 
stadsmuur en ga R door het ijzeren hek.  
 

(Als het ijzeren hek afgesloten was, ga dan hier bij 
het “Huys op den Jeker” L de trap omhoog en loop 
boven RD. Aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij het grote betonnen 
beeld van St Servaas, die richting Tongeren kijkt 
waar hij eerder bisschop was, gaat u RD 
(Tongersestraat)  omhoog.  
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(Na 50 m vlak voor hoofdingang van 
universiteitsgebouw passeert u links een 
Mariakapelletje).   
  
Aan het einde van het universiteitsgebouw, dat 
gehuisvest is in het voormalig Jezuïetenklooster 
(1871-1967) gaat u meteen voorbij ingang van het  
universiteitsgebouw en zebrapad en het daar 
tegenover staand voormalig wachthuis (92-94) met 
overstekend zadeldak, dat stond bij de 
Tongersepoort (14e eeuw-1867),  L  over het 
asfaltpad door het park. Ga nu verder bij **** in punt 
5).   
 

Blijf het pad door het voormalig 
Jezuïetenkloosterpark (1871-1967) langs de 
afrastering volgen en dan buigt het pad haaks 
naar rechts. Bijna aan het eind gaat u schuin R 
het pad omlaag. Beneden gaat u L over de 
parkeerplaats langs de slagboom.  
 

5. Aan de asfaltweg bij het  voormalig wachthuis 
(92-94) met overstekend zadeldak, dat stond bij 
de Tongersepoort (14e eeuw-1867), gaat u L. 
Meteen daarna voorbij zebrapad gaat u L over het 
asfaltpad door het park **** met links de 
stadsmuur. Aan de 3-sprong bij het grote beeld 
van d’Artagnan gaat u RD.   
 

(Graaf D’Artagnan, ook wel de Vierde Musketier 
genoemd, sneuvelde op 25 juni 1673 in Maastricht.  
Hier is in de stadsmuur ooit een bres geslagen 
waardoor de Fransen de stad konden binnenvallen.  
Zie infobordje aan stadsmuur). 
 

Aan de 4-sprong gaat u L met links de stadsmuur.   
 

(Als u hier RD loopt, 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). 
 

Via brug, waarop een zitbank staat, steekt u de 
Jeker over.  
 

(Hier op de brug ziet u links in de stadsmuur  
waterpoort de Reek, waarmee het water van de 
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 en rechts 
gebouwen van de voormalige Tapijnkazerne 
(1919-2010/nu universiteit). Negeer na 200 m, 
meteen voorbij hoge vleermuispaal, houten brug 
links en loop RD met rechts het hertenkamp. Bij 
grote volière steekt u schuin L de asfaltweg over 
en loopt u bij wegwijzer RD over het asfaltpad 
verder door het stadspark met links de Jeker. 
Negeer zijpaden. Let op! Bijna aan het eind van 
de links gelegen vijver gaat u aan de 3-sprong, 
met het links in de stadmuur gelegen rondeel 

(1516) “Haat en Nijd”, bij lantaarnpaal nr. 4 R. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L. Steek 
de kasseienweg, met links de stadspoort “Poort 
Waerachtig” over en loop RD. Na 10 m gaat u R 
met links de vijver.  Aan de 3-sprong gaat u L. 
Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u 
weer L met links de vijver  en het rondeel (15e/16e 

eeuw) genaamd de Vijf Koppen (De Vief Köp).  
Negeer zijpaden. Via brug steekt u de Jeker over, 
die hier in de Maas uitmondt. Na 50 m, tegenover 
stadskanonnen, gaat u R de brede trap op en 
steekt u via de voetgangersbrug (Hoeg Brögk) de 
Maas weer over. (Loop links. Kijk midden op de brug 
nog even achterom).     
 

6. Beneden aan de trappen aan het Plein 1992, 
waar ook de stadsbibliotheek staat, gaat u R. Vlak 
daarna gaat u voorbij sterren restaurant Beluga 
en voor de bordenhal van de voormalige  
aardewerkfabriek Société Céramique (de 
Sjèrremik)  (1863-1958) R de kasseienweg omlaag. 
Beneden voor de oude Maasputtoren gaat u L 
(Maaspuntweg) langs de Maas.  
 

(U loopt nu 1 km weer hetzelfde stuk terug langs de 
Maas, maar het uitzicht is toch weer anders. U 
passeert weer het Bonnefantenmuseum en loop 
verder RD onder Kennedybrug door. Dan loopt u 
weer langs het Gouvernement.  
  
Ns 1 km loopt u weer onder de brug bij het 
Gouvernement door en loop verder RD over het 
pad. Na 150 m gaat u aan de T-splitsing R  
omlaag en ga dan meteen L.  Vlak daarna voorbij 
infobord natuurgebied Kleine Weerd gaat u R 
(geel-rood) via het klaphek over het grindpad 
door het natuurgebied Kleine Weerd. Aan  de 4-
sprong gaat u R en via brede houten brug steekt 
u de nevengeul van de Maas over. (U komt hier 
weer terug).  Na de brug gaat u aan de 4-sprong 
RD. Meteen daarna aan de T-splitsing voor de 
Maas gaat u R over het pad waar zo te zien 
bevers actief zijn geweest.  
 

7. Aan het eind buigt het pad bij het kunstwerk 
met het opschrift: “onbekommerd Jac PC Thijsse 
1865-1965” naar rechts met links mooi uitzicht op 
de ronde raadszaal van het Gouvernement.  Aan 
de 4-sprong gaat u L weer over de brede houten 
brug. Meteen na de brug gaat R over het 
(gras)pad met rechts de nevengeul van de Maas.   
 

(Vlak voor het einde van het pad ziet u aan de 
andere kant van de Maas het met mergel 
opgetrokken kasteeltje waarin André Rieu woont).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Voorbij klaphek 
steekt u de smalle asfaltweg over en loopt u  RD 
de trap omhoog.  Steek boven RD  (voorzichtig met 
fietsers!) het twee richtingen fietspad en de 
doorgaande weg over en loop RD terug naar 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.   


