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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst naar het imposante Fort-Sint-
Pieter en dan loopt u over de Sint-Pietersberg met prachtig uitzicht. Na een stuk door het ENCI bos volgt 
weer een panoramisch pad met mooie uitzichten en dan daalt u af naar de ENCI groeve en Chalet D’n  
Observant waar u kunt pauzeren. Bij het chalet kunt u via de ENCI groeve naar het imposante 
uitkijkplatform lopen, dat 40 m. boven de groeve hangt. U passeert in de groeve Bistro Hoffmanni, ook een 
leuke pauzeplek. De terugweg wandelt u over een pad langs de Maas en dan loopt u omhoog naar 
Slavante. U loopt door weilanden met schitterend uitzicht over Maastricht en via leuke paadjes komt u weer 
in de stad.   
 

Startpunt: Coffeelovers, Glacisweg 26,, Maastricht. (Dagelijks geopend). (Parkeer (betaald) op de 
parkeerplaats voor de kerk aan de Sint-Marternusstraat. Met uw rug naar de kerk gaat u R naar het café.  U 
kunt ook parkeren op de grote parkeerplaats (Oog van Sint Pieter), die vlakbij Fort Sint Pieter ligt 
(Luikerweg 71). Start dan in punt 1. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,32 km  2 uur  68 m 135 m 
 

 
 

932.  MAASTRICHT 8,3 km 
 
1. Met uw rug naar Coffeelovers gaat u R 
(Glacisweg). Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing 
gaat u L. Vlak daarna aan de 5-sprong gaat u RD 
(Luikerweg) omhoog. Na 30 m gaat u bij 
houtsculptuur van “Franse soldaat/Napoleon” en 
waterput over het rechts (wit-rood) van de 
asfaltweg gelegen asfalt- voetpad lopen. Boven 
aan de 4-sprong gaat u RD het asfaltpad omhoog 
richting  Fort Sint-Pieter.  
 

(Hier ligt links de grote  parkeerplaats (Oog van Sint 
Pieter). Rechts ziet u de schietboom van 
handboogschutterij Sint Sebastiaan (1408)).  
 

Vlak voor het fort gaat u L het pad omhoog met 
rechts het fort met zijn kanonnen.  
 

(U kunt hier RD lopen en een rondje om het fort 
lopen. Meteen links bij de ingang is een 
informatiepunt van Natuurmonumenten.  
 

Fort Sint Pieter werd in 1701-1702 top de noordflank 
van de Sint-Pietersber gebouwd. Het fort werd in 
opdracht van de militaire gouverneur van Maastricht 
gebouwd in een vijfhoek ter verdediging van de 
zuidelijke vestingmuren van Maastricht).  
 

Bij trap gaat u R langs de reling of via de trap 
steil omhoog.  Bijna boven bij de eerste 
wandelmarkeringspaal gaat u R langs de zitbank 
over het (gras)pad met weer mooi zicht op het 
fort.  
 

(Hier vlak voor de zitbank heeft u prachtig uitzicht 
over Maastricht o.a. vanaf links op de twee torens 
van de St. Servaasbasiliek, de bijna 80 m hoge rode  
kerktoren van de protestantse St. Janskerk en de 
smalle toren met groen dak en vlag  horend bij het 
voormalig gouvernement (provinciehuis).  
 

Waar het pad bij afrastering naar rechts buigt, 
gaat u via draaihekje L over het pad met rechts 
afrastering/struikgewas. Negeer graspaden links.  
 

(Een eind verder heeft u bij zitbank prachtig uitzicht 
over een ander gedeelte van Maastricht. Vanaf de 
zitbank ziet u vanaf links o.a. 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 Kunrader 
steen 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 steenbergen van 
voormalige steenkolenmijnen in het Belgische 
Waterschei (Genk)).  
 

Volg nu verder het pad RD (rode driehoek/blauwe 
ruit) langs de afrastering/struikgewas. Het pad 
buigt naar links. Meteen daarna bij 
wandelmarkeringspaal gaat u RD (groene 
rechthoek/blauwe ruit/rode driehoek). Na 30 m 
gaat bij de volgende wandelmarkeringspaal R 
(groene rechthoek/blauwe ruit/rode driehoek).   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R over de grindweg.   
 

(Als u hier L gaat, dan komt u na 100 m bij het 
uitzichtpunt “Kiekoet”, Hier staat een infobord en 
verrekijker en heeft u prachtig uitzicht over de ENCI 
groeve.. In de groeve bivakkeert de oehoe, de 
grootste uil ter wereld).  
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD (gele 
zeshoek). (Hier heeft u weer mooi uitzicht). Negeer 
zijpaden. Bij links liggende grote zwerfstenen en 
in grond liggende kleine gedenkstenen aan 
Martien Broeders en Willem Stipdonk  gaat u RD  
(rode driehoek/gele zeshoek) verder over de 
grindweg 
 

(Hier was links tot eind 2016 het begin– eindpunt van 
het circa 490 km lange wandelpad genaamd 
Pieterpad, (Pieterburen-Maastricht.  Sinds eind 2016 
is het nieuwe start– en eindpunt de sky-walk op de 
St. Pietersberg.  
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De route volgend  heeft u na 40 m  links bij de 
afrastering weer mooi uitzicht op de ENCI groeve.  
Bij de kegelvormige loods, rechts van de hoge 
schoorsteen, staat Chalet D’n Observant waar u 
straks langs komt).  
 

Neem nu bij linksgelegen greppel en 
wandelmarkeringspaal het eerste bospaadje L 

met rechts de bosrand. (U loopt dus niet de 

grindweg omlaag). Even verder loopt u  door het 
bos. (U loopt hier dus parallel aan de linksgelegen 
afrastering van de groeve). Boven aan de T-
splitsing gaat u L over het brede bospad, dat 
meteen scherp naar rechts buigt.  Volg nu het 
bospad boven door het bos. Aan het eind van het 
pad loopt u voorzichtig (zeker bij nat weer) het 
trappenpad omlaag.  
 

(Hier bij de afrastering heeft u weer mooi uitzicht over 
de groeve).  
 

Beneden gaat u L. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (rode driehoek/wit-rood) de 
brede bosweg omhoog.    
 

3. Vlak daarna gaat u 3-sprong RD (rode 
driehoek/oranje kruis) de brede grindweg  
omhoog. Na bijna 50 m gaat u voor zitbank en 
infobordje R (rode driehoek/oranje kruis)  het 
trapje omlaag en ga dan meteen L (rode 
driehoek/oranje kruis) over het brede holle 
graspad.  
 

(Hier bij zitbank heeft u mooi uitzicht op Château  
Neercanne. Dit is het enige terrassenkasteel van 
Nederland en 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).   
 

Negeer meteen zijpad scherp links. Aan de 3-
sprong bij rechtsgelegen trappenpad loopt u RD. 
Bij steile helling buigt het (gras)pad links omhoog 
met rechts van u de steile helling.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht o.a. over de Belgische 
plaats Kanne).  
 

Boven bij grote zwerfsteen gaat u R over de 
brede grindweg.  Waar het pad naar rechts buigt, 
gaat u bij wandelmarkeringspaal L over het 
bospad en volg dit zigzaggend pad omlaag. 
Beneden bij ijzeren hek gaat u L over het pad met 
rechts van u de 1 hectare  3 m diepe visvijver.  
 

(Als het hek gesloten is neem dan het volgende pad 
L met links van u de grote vijver).  
 

U komt bij het Chalet Observant, een mooie 
pauzeplek.   
 

(Ma. en dinsdag gesloten. In het chalet is ook het 
“infocentrum” ENCI” gebied gehuisvest. Kinderen 
kunnen hier met helm, bikkel en bril (binnen 
verkrijgbaar) op mergelstenen slaan. U kunt hier via 
de twee loopbruggen en via de brede grindweg door 
de groeve naar het  145 m² grote en 40 m boven de 
groeve hangend uitkijkplatform lopen. In de groeve 
heeft u mooi zicht op de mergelwanden met de 

grotten en vuursteenlagen. In de groeve liggen 
enkele vijvers  met azuur blauwe water. In de groeve 
ligt ook uitspanning Bistro Hoffmanni, ook een leuke 
pauzeplek. Na 1,2 km loopt u via de 128 stalen en de 
80 betonnen traptreden naar het 18 m overstekend 
stalen uitkijkpunt (sky-walk).  Hier heeft u prachtig 
uitzicht over de groeve en op o.a. de Maas.. Hier is 
sinds eind 2016 het nieuwe begin – en eindpunt van 
het Pieterpad. Via de 208 traptreden loopt u dan 
weer dezelfde route terug met weer ander uitzicht).  
 

4. Volg hier RD de smalle asfaltweg (fietspad) met 
links van u de cementfabriek ENCI (1926). (Een 
eindje verder ziet u links boven  op de rotswand  de 
kasteelruïne Lichtenberg). Aan het eind van de 
smalle asfaltweg gaat u L en steek de 
voorrangsweg over. Ga nu links over de 
parkeerplaats. Aan het einde van de 
parkeerplaats en bij hoofdingang van het ENCI 
complex loopt u RD (rode driehoek) over het pad. 
(U loopt nu parallel aan de doorgaande weg en de 
rechts gelegen Maas).   U loopt onder enkele 
overdekte transportbanden van de ENCI fabriek 
door.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts aan de overkant van 
de Maas kasteel Hoogenweerth een voormalig 
jachtkasteel uit 1498. Bij de voorlaatste 
transportband, bij hoofdkantoor ENCI, ziet u boven 
aan de rotswand de uitkijktoren 
(donjon/verdedigingstoren uit 1212) van de 
kasteelruïne Lichtenberg).  
 

Loop aan het eind van de ENCI fabriek, na laatste 
transportband, RD. 
 

(In het laatste gebouw (huisnr. 112-113/voormalig 
verpakkingsgebouw van ENCI) is nu (04-2016) AINSI 
gehuisvest. De letters staan voor Art-Industry-Nature-
Society-Innovation. Het is een verzamelplaats voor 
Creative Industrie).  
 

Na 100 m gaat u L (rode driehoek) het trapje 
omlaag. Steek de voorrangsweg over en loop bij 
trafokast en verbodsbord RD (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). 
 

5. Aan de 3-sprong voor Buitengoed Slavant gaat 
u R (rode driehoek/groene rechthoek) de smalle 
asfaltweg omhoog met rechts van u 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.  
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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). 
 

Loop onder de mergelboog door. Aan de 3-
sprong gaat u RD (rode driehoek/groene 
rechthoek) het asfaltweggetje omlaag. Neem nu 
het eerste smalle pad L omhoog met rechts  een 
volkstuintje.  Bijna boven gaat u R over het pad 
met rechts  een akker en links de bosrand.  
 

(Dit is 10 m voor verbodsbord.  Hier ziet u voor u de 
voormalige groeve/groevewoning “Kluis van 
Slavante”, die van 1680 tot 1800 door kluizenaars 
werd bewoond.   
 

De route volgend ziet u voor u de H. Petruskerk van 
Sint Pieter – Op de Berg. Een eindje verder  passeert 
u links de grot van Greetje (zie infobord)).  
 

Steek de smalle asfaltweg over en ga RD (rode 
driehoek/groene rechthoek) het brede pad  
omhoog. Ga door het klaphek en loop bij 
zitbanken,  genietplekjes, RD door het weiland 
met prachtig uitzicht.   
 

(Het grote witte gebouw, dat u beneden ziet, is het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum .Boven in 
de verte ziet u op de helling de kerk in Berg en 
Terblijt. Meteen links boven ziet u Hoeve Zonneberg 
(1875)).  
 

Aan de 3-sprong bij klaphek gaat u RD over het 
pad met rechts een hoogstamboomgaard en links 
de bosrand.  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.  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.  

Boven aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

(U bent hier op de grote hondenuitlaatplaats boven 
op de St. Pietersberg). 
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R.  Aan de 
3-sprong RD. Aan de 3-sprong bij zitbank, met 
mooi uitzicht over Maastricht, gaat u R. Aan de T-
splitsing gaat u R via het klaphek omlaag.  
 

6. Beneden aan de kruising gaat u R via het 
klaphek omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij de kleine wijngaard 
Domein Ceulengaard RD (rode driehoek/groene 
rechthoek) verder omlaag. Vlak daarna gaat u 
beneden aan de T-splitsing L over de smalle 
asfaltweg.   
 

(U passeert meteen links de ingang van het 
noordelijk grottenstelsel van de Sint Pietersberg met 
boven de deur een sluitsteen “1865 P. J. Ceulen”).  
 

Aan de 3-sprong in de wijk Sint Pieter loopt u RD 
(Sebastianenweg)   
 

(Even verder heeft u links mooi zicht op Fort Sint 
Pieter).   
 

Aan de 3-sprong bij de kleine wijngaard Domain 
des Blaireux gaat u R (Perroenweg) omlaag. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L (Sint 
Rochusweg) omlaag.  Aan de T-splitsing gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L (Sint Andreasweg) over 
het tegelpad.  Beneden aan de T-splitsing gaat u 
L.  Aan de ruime 3-sprong gaat u R (Henri 
Goovaertsweg) omlaag. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u L (Pastoor Kribsweg) over de 
eenrichtingsweg.  
 

(U passeert links de voormalige jongensschool 
(1932-1981) met aan de rechter zijgevel een beeld 
van St. Petrus).  
 

Aan de kruising gaat u R (Glacisweg).  Negeer 
zijweg rechts. U komt weer  bij het begin. Ga dan 
R (Sint Maternusstraat) terug naar de 
parkeerplaats, gelegen bij de monumentale kerk 
Sint Pieter Beneden/Petruskerk 1938-1939. 

 
 
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.   

 

 


