933. MAASTRICHT 10,2 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke, panoramische en toeristische wandeling met 1 flinke klim is er veel te zien! U
steekt via de voetgangersbrug de Maas over en dan wandelt u geruime tijd langs de Maas met mooi uitzicht
o.a. op het Gouvernement/provinciehuis Limburg Dan passeert u het prachtige kasteeltje van André Rieu
en loopt u de Sint-Pietersberg omhoog Via weiland met mooi uitzicht komt u bij het 18 m overstekend stalen
uitkijkpunt met prachtig uitzicht over de ENCI groeve. U passeert het Fort Sint-Pieter en via leuke paadjes komt
u in het Jekerdal. Na een stuk langs de Jeker komt u in het stadspark en dan loopt u een schitterend stuk
over de oude stadswal. Deze wandeling verveelt geen moment en er zijn veel fotomomenten. Onderweg
staan genoeg zitbanken.

blz 2 van 5
Startpunt: Coffeelovers, Ruiterij 2, Maastricht. (Dagelijks geopend). (De zaak ligt aan het autovrije Plein
1992. Parkeer in de Q-Parkgarage aan de Sonnevillelunet (zijstraat van Avenue Ceramique). Via de trap komt u
precies voor Coffeelovers uit).
U kunt ook starten bij de grote gratis ( 2-2020 ) parkeerplaats bij Watersportclub "Treech '42", Hoge
Kanaaldijk 70. Start dan bij punt 2.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,19 km

2.25 uur

67 m

116 m

933. MAASTRICHT 10,2 km
1. Met uw rug naar Coffeelovers Annex gaat u L
over het Plein 1992. Loop dan de brede trappen
omhoog van de hoge fiets- voetgangersburg en
steek via deze brug (Hoeg Brögk) de Maas over.
Loop boven op de brug aan de rechterkant.
(Rechts ziet u de St. Servaasbrug, de oudste brug
van Nederland. De brug werd tussen 1280 en 1298
gebouwd in opdracht van het kapittel van Sint
Servaas ter vervanging van de in 1275 ingestorte
eerste Romeinse brug. Deze lag iets zuidelijker, dus
iets meer richting brug waarop u staat).
Negeer trap schuin rechts omlaag en loop RD de
brede trappen omlaag. Beneden gaat u voor het
grote grasveld en voor de Onze Lieve Vrouwewal
(12e/13e eeuw) en stadskanonnen L over de smalle
asfaltweg door het stadspark. Meteen daarna,
waar het fietspad naar rechts buigt, loopt u RD
over de asfaltweg verder door het stadspark. Vlak
daarna steekt u via brug de circa 60 km lange
Jeker over, die hier in de Maas stroomt.. Aan de
ongelijke 4-sprong, met rechts een vijver met
fontein, gaat u scherp L langs de schuilhut.
(Bij mooi weer is het stadspark een geliefde plek van
de bijna 15.000 studenten, die aan de universiteit
studeren. Circa de helft van de studenten komt uit het
buitenland).
Steek boven de voorrangsweg (Maasboulevard)
over en ga R (D’n Ingelsenhoof) over het pad met
links de Maas. Negeer zijpaden rechts en loop
onder het terras van Stayokay (jeugdhostel) door.
(Aan de overkant van de Maas ziet de prestigieuze
wijk Céramique met o.a. het Bonnefanten museum
met de met zink beklede koepeltoren).
Aan de T-splitsing gaat u L langs de kademuur
verder langs de Maas. Negeer zijpaden rechts. (U
loopt onder de Kennedybrug (1968) door). Bij het
leuke witte huisje nr. 48 loopt u RD over de
klinkerweg.
(Hier ziet u links het aan en in de Maas gebouwde
Provinciehuis, in Limburg het Gouvernement
genoemd).
Aan de 3-sprong gaat u RD (Sint-Pietersluisweg)
over de doodlopende weg. Negeer zijwegen en
blijf circa 500 m RD verder langs de Maas lopen.

Even verder loopt u langs de plezierjachthaven.
Vlak vóór de voorrangsweg gaat u L (Hoge
Kanaaldijk) over de asfaltweg. Negeer inrit links
naar watersportvereniging Treech ’42/MCC en
grote gratis parkeerplaats (febr. 2020).
2. Let op! Aan het eind van de links gelegen grote
parkeerplaats loopt u nog circa 30 m RD. Steek
dan R via het paadje de doorgaande weg
(Maasboulevard) over en loop RD de klinkerweg
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de kruising L
(Lage Kanaaldijk)
(Een eindje verder passeert u bij huisnr. 63 het
hooggelegen mooie kasteeltje” De Torentjes “ van
André Rieu).
Voorbij huisnr. 75 a gaat u R (Houwsteeg) de
doodlopende klinkerweg omhoog.
(U passeert rechts de voormalige
basisschool van Sint Pieter).

openbare

Boven aan de T-splitsing gaat u R.
(Als u hier L omhoog gaat, dan komt u na 150 m bij
de eerste Lourdesgrot van Nederland die dateert uit
1874).
U passeert de St. Petruskerk (1872- 1875) beter
bekend als de kerk van Sint-Pieter op de Berg.
(Een bezoek aan het kerkhof met zijn vele oude
graven is zeker de moeite waard. Tegenover de kerk
ligt het kasteeltje van André Rieu).
Aan de Y-splitsing voorbij de kerk gaat u L
(groene rechthoek/rode driehoek). Meteen daarna
gaat u aan de 3-sprong L (Schutterijweg/groene
rechthoek/rode driehoek) de smalle asfaltweg
omhoog.
(Even verder ziet u rechts o.a. de bijna 80 m hoge
rode St. Janskerktoren aan het Vrijthof).
Vlak voordat de weg naar rechts buigt, circa 10 m
vóór ijzeren hek (E.P.L. (tennis))) gaat u bij
hondendrinkbak en infobordje L over het pad met
links een hoogstamboomgaard en rechts de
bosrand. 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. Het grote witte gebouw dat u
beneden ziet is het Maastricht Universitair Medisch
Centrum).
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 de rechts gelegen
kalkwand
van
de
voormalige
groeve/
groevewoning “Kluis van Slavante”, die van 1680
tot 1800 door kluizenaars werd bewoond, gaat u
RD. Aan de T-splitsing gaat u bij verbodsbord R
over het (holle) bospad, dat meteen bij
grotingang links omhoog buigt. Voorbij diepe kuil
gaat u boven R over de brede grindweg.
(Bijna aan het eind van de grindweg passeert u
rechts een stenen kruis, een aandenken aan de
voormalige hier gelegen scoutingspeelplaats).
3. Aan de smalle asfaltweg voor de ingang van
Hoeve Zonneberg gaat u L (groene rechthoek) de
smalle asfaltweg omhoog. Negeer meteen daarna
bij ontluchtingspijp zijpad rechts. Waar boven de
smalle asfaltweg voor de tweede keer naar rechts
buigt, gaat u bij zitbank L het grind- betonnenpad
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).

blz 3 van 5
Na 50 m gaat u L door het klaphek en u loopt de
hondenuitlaatplaats binnen. Aan de T-splitsing
gaat u R over het grindpad dat na bosje links
omlaag buigt. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat RD. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u
R omhoog. Negeer zijpaden en blijf het grindpad
RD volgen met links afrastering. (Even verder bij
zitbank heeft u mooi uitzicht over Maastricht). Via
klaphek verlaat u de hondenuitlaatplaats.
4. Steek schuin L de asfaltweg over richting roodwitte paaltjes en ga bij bord “Sint Pietersberg”,
verbodsbord en bij dikke kei R. **** Loop 10 m RD
en ga R over het grote grasveld en even verder
passeert u rechts drie eiken. Loop dan verder RD
over het grote grasveld naar het midden van de
verhoging voor het fort Sint-Pieter. Op het
heuveltje bij de omwalling/gracht van het fort
gaat u L.
(Fort Sint Pieter is een fort dat in 1701-1702 tot
stand kwam op de noordflank van de SintPietersberg. Het fort werd in opdracht van de militaire
gouverneur van Maastricht gebouwd in een vijfhoek
ter verdediging van de zuidelijke vestingmuren van
Maastricht. Hier staat rechts een zitbank met even
verder prachtig uitzicht over Maastricht (Mestreech)
o.a. vanaf links op de twee torens van de St.
Servaasbasiliek, de bijna 80 m hoge rode kerktoren
van de St. Janskerk en de smalle toren met groen
dak en vlag horend bij het voormalig gouvernement
(provinciehuis).
Na 20 m gaat u weer L en blijf het pad met rechts
van u afrastering RD volgen.
(Als u hier R gaat en dan meteen R het paadje
omlaag loopt U kunt ook RD lopen en dan het
trappenpad omlaag lopen), dan kunt u beneden een
rondje om het fort lopen. Meteen links bij de ingang is
een informatiepunt van Natuurmonumenten)

Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L (geel/witrood). (Rechts ziet u de Zonnehoeve (1873)).
Negeer beneden veldweg rechts omhoog.

Negeer diverse graspaden links. Een eind verder
bij diverse doorkijkjes heeft u weer prachtig
uitzicht over een ander deel van Maastricht.

(U passeert links twee uitzichtpunten met mooi
uitzicht over de groeve). .

(Vanaf links o.a. de wijngaard de Apostelhoeve, die
één van de grootste, oudste en zeker de bekendste
wijngaard van Nederland is.. De kerktoren van de
Sint Petrus en Pauluskerk (1896) in de wijk Wolder,
de 151 m hoge tv-toren in de wijk Daalhof, de met
Kunradersteen gebouwde Theresiakerk met groene
torenspits en de koepel en de twee torens met
groene spits van de voormalige Lambertuskerk).

Aan de 3-sprong bij afsluitboom loopt u RD.
(Als u hier L over de grindweg gaat, dan komt u na
100 m links bij 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).
Meteen daarna voorbij WML drinkwaterpunt gaat
u aan de 3-sprong bij zitbank R.
(Bent u bang voor honden of wilt u dat niet, loop dan
aan de 3-sprong bij zitbank RD over de asfaltweg
met rechts de hondenuitlaatplaats. Waar de
asfaltweg begint te dalen en waar rood-witte
afsluitpaaltjes staan, gaat u bij bord St, Pietersberg
en bij zwerfsteen L over het paadje. Ga dan verder
bij **** in punt 4).

Volg nu verder het pad RD (rode driehoek/blauwe
ruit) langs de struiken. Het pad buigt naar links.
Vlak na de bocht bij wandelmarkeringspaal gaat u
R over het brede bospad. Aan de T splitsing voor
hekwerk groeve gaat u R (rode driehoek/blauwe
ruit/gele/zeskant) over de grindweg. Let op! 10 m
verder gaat u bij zitbank R (rood/blauw/wit-rood)
het pad omlaag en negeer meteen zijpad links.
(Omlaag lopend heeft u voor u weer prachtig uitzicht
op de Apostelhoeve en de wijngaarden daar omheen.
Voor u ziet u weer ook de Petrus en Pauluskerk
(1896) in de wijk Wolder).

Omlaag lopend gaat u aan de 4-sprong na
trappenpad RD verder omlaag.
5. 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 over het verharde pad met links
een (vis)omleiding van het riviertje de Jeker.
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 Lombokmolen).
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)).
Rechts boven ziet u het hooggelegen fort St. Pieter).
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. 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 asfaltvoetpad door het stadspark met rechts gebouwen
van de voormalige Tapijn kazerne (1919-2010)
waarin sinds 2019 onderdelen van de universiteit
zijn ondergebracht. Aan de Y-splitsing gaat u L.
Meteen daarna aan de 3-sprong voor de
voormalige berenkuil gaat u L.
(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).
Meteen daarna aan de volgende 3-sprong bij de
berenkuil gaat u weer L. Vlak daarna aan de
kruising loopt u RD omhoog met rechts van u de
stadsmuur. Bij het grote beeld van D’Artagnan
loopt u RD.
(D’Artagnan wordt ook wel de Vierde Musketier
genoemd. Graaf d'Artagnan, is op 25 juni 1673 in
Maastricht gesneuveld. Dit gebeurde tijdens de

blz 4 van 5
belegering van Maastricht door Lodewijk XIV, de
zonnekoning. Hier is in de stadsmuur ooit een bres
geslagen waardoor de Fransen de stad konden
binnenvallen. Zie infobordje aan stadsmuur).
6. Aan de asfaltweg gaat u R. Na 10 m bij huisnr.
53 en tegenover het voormalig wachthuis (92-94)
met overstekend zadeldak, dat stond bij de
Tongersepoort (14e eeuw-1867), gaat u R
(ingang Stadswal) langs de slagboom en u loopt
het universiteitsterrein op.
(U kunt hier alleen lopen tijdens de openingstijden
van de universiteit. Is dit niet mogelijk lees dan verder
beneden bij “omleiding stadswal” (ook mooi)).
Loop even links over de parkeerplaats en loop
dan R de trap omhoog. Boven gaat u L over de
stadswal.
(Links op het grasveld ziet u het kunstwerk
“bosnymf”).
Het pad buigt naar links. U komt bij een hek
(Dit hek is soms gesloten. Ga dan de trap omlaag en
loop langs de gebouwen RD richting hoge muur. Ga
hier R. en loop richting slagboom. Bij de uitgang
/poort van het universiteitsterrein gaat u R en lees
dan verder bij **** in “omleiding stadswal) .
Blijf geruime tijd RD over de stadswal lopen. (B)
***** (Rechts heeft u mooi uitzicht over het stadspark
met o.a. gebouwen van de voormalige Tapijn
kazerne
(1919-2010)
en
links
op
het
universiteitsgebouw dat gehuisvest is in het
voormalig Jezuïetenklooster).
Let op! Voorbij links twee tegen over elkaar
staande zitbanken en waar u links bij de beneden
gelegen Nieuwenhofstraat de toren van de Onze
Lieve Vrouw basiliek, de rode kerktoren van de St
Jan en de toren met vlag van het voormalig
Provinciehuis ziet, gaat u L de trap omlaag.
Beneden gaat u L en meteen daarna gaat u L door
het Nieuwenhofpoortje (zie infobord) en steek via
de brug de Jeker over.
(Dit is één van de poorten in de stadsmuur van de
tweede stadsomwalling. In tijd van nood werden deze
dichtgemetseld zodat er niemand meer door kon).
Na de houten brug gaat u L met links de Jeker en
rechts het hertenpark. Steek voorbij grote volière
en bij brug de schuin links asfaltweg over en loop
bij waterpunt “Mestreechs drinkwater” RD over
het pad verder door het stadspark. Na 30 m steekt
u L via brug de Jeker over. Vlak daarna, waar het
pad bij dikke plantaan links omlaag buigt, gaat u
R over stenen bruggetje en volg het kasseienpad
met links de molentak van de Leeuwenmolen en
de vistrap in de Jeker.
(Als u hier bij dikke plataan het pad dat naar links
buigt volgt, dan komt u na 50 m links bij het grote
waterrad van de Leeuwenmolen (zie infobord)).
Steek even verder via smal bruggetje de stuw
over en ga L met links de Jeker.

Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R het
trappenpad omhoog
(Hier ziet u links beneden de Jeker, de vistrap en de
molentak van de Jeker die hier naast elkaar
stromen).
Boven loopt u RD over de stadsmuur/
stadsomwalling. U passeert het rondeel Haet
Ende Nyt (zie infobordje) en u steekt dan de
stadspoort Waerachtig (1886-188) over.
(Hier stortte in juni 2019 een deel van de stadsmuur
in waaraan nu herstelwerkzaamheden zijn u kunt om
een hekwerk heenlopen).
Aan het eind van de stadsmuur komt u bij het
rondeel met kanon genaamd “de Vief Köp (Vijf
hoofden).
(Hier heeft u mooi uitzicht over het stadspark en de
vijver. 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. Dit alles
zeer tegen de zin van de zeer katholieke Spaanse
koning Filips 2. Op 29 juni 1579 viel de stad in
handen van de Spanjaarden. Hierbij sneuvelden
1000 soldaten en 800 burgers).
Ga hier L het trappenpad omlaag. Beneden gaat u
R en u steekt de Jeker over.
(Het grote witte huis dat hier links staat, is het
Pesthuis (zie infobordje aan muur)).
Meteen daarna aan de 4-sprong bij stadmuur met
de Jekertoren neemt u de tweede weg R richting
brede trappen voetgangersbrug.
(De Jekertoren, een waltoren (13e eeuw), was de
zuidoostelijke hoektoren van de eerste middeleeuwse
stadsmuur.
Als u hier 20 m L gaat, dan komt u bij de Helpoort
(1229), de oudste nog bestaande stadspoort van
Nederland. 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.

blz 5 van 5
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)
Via de “Hoeg Brögk“ steek u weer de Maas over.
Aan het Plein 1992 loopt u nog even RD en rechts
bij de trappen komt u weer bij Coffeelovers
Annex, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen in de sfeervol ingerichte zaak of op het
grote terras nog iets kunt eten of drinken.
(Vanuit Coffeelovers Annex kunt u naar de links
gelegen grote mooie stadsbibliotheek lopen. Een
bezoekje waard).
Omleiding Stadwal
Is deze poort (ingang stadswal) gesloten. Loop
dan verder RD (Tongersestraat) omlaag met
rechts het voormalig Jezuïetenklooster (18711967/nu onderdeel universiteit).
****(Meteen
voorbij
voor
hoofdingang
universiteitsgebouw
passeert
u
rechts
Mariakapelletje).

van
een

Aan de Y-splitsing bij het grote betonnen beeld
van St Servaas, die richting Tongeren kijkt waar
hij eerder bisschop was, gaat R de kasseienweg
omlaag,
Aan
de
3-sprong
gaat
u
R
(Academieplein). In de linkerhoek van dit
plein/parkeerplaats loopt u de trap omlaag.
Beneden voor het “Huys op den Jeker” (nr. 5/zie
infobordje) gaat u R over de smalle kasseienweg
(Als u hier 25 m L gaat, 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).
Na 100 m aan de 3-sprong bij wegwijzer en het
(muziek)conservatorium, waar de stadstak van de
Jeker onder doorstroomt, gaat u R (Heksenstraat)
het kasseienstraatje omhoog en loop bij het leuke
wit huisje de trap omhoog, Boven gaat u L over
de stadomwalling Ga nu verder bij **** in punt 6)
.
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