
 

 

Routewijziging 

Etappe Strabeek- Sint 

Pietersberg 

Kaart 49, blz 189 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte: 

 01-10-2016 
 Ja 
 Ja 
 3,4 km 

Het eindpunt / startpunt van het Pieterpad is verplaatst naar een nieuw punt: een 

uitzichtplatform boven de ENCI-groeve. De route vanaf de parkeerplaats bij Fort Sint 

Pieter is daarom aangepast. De route vanaf het fort is een rondwandeling in één richting 

over de Sint Pietersberg, langs het nieuwe eindpunt. In overleg met Natuurmonumenten 

wordt nog gewerkt aan een betere aankleding van dit punt. 

Richting Noord - Zuid 

kaart 49, blz 189, regel 8  
Langs het politiebureau en rechtdoor omhoog de Luikerweg op. Vlak daarna schuin rechts via een voetpad omhoog 
richting Fort Sint Pieter.  
  
De navolgende finale (of proloog) van het Pieterpad is een rondwandeling over de Sint Pietersberg langs het eindpunt / 
startpunt. Omdat de wandeling rond gaat is die slechts in één richting beschreven.  
 
Volg aan het einde van het voetpad bij de parkeerplaats het voetpad richting midgetgolfbaan en om het fort Sint Pieter 
heen. Ga iets verder met de trap omhoog. Helemaal boven gekomen rechts aanhouden, verder langs de steilrand 
(rechts) en een groot open veld (links). Tegen het einde volgt een haakse bocht naar links. Dan een smal pad naar 
rechts negeren, maar vlak daarna alsnog rechtsaf gaan over een kleiner veld. Aan het einde voor de mergelgroeve 
linksaf. Na een uitzichtpunt komt u op een asfaltweg die u naar rechts volgt. Vlak voor een bocht naar links, rechtsaf 
een grindpad inslaan naar een boven de groeve hangend uitzichtpunt. Dit is tevens het eindpunt / startpunt van deze 
lange voettocht tussen de Waddenkust en het zuiden van ons land.  
 
Is dit het eindpunt van uw tocht, dan hopen we dat u ervan genoten heeft. Op de terugweg kunt u bij Chalet Bergrust 
onder het genot van een welverdiende consumptie melden dat u zojuist het Pieterpad heeft beëindigd. Op verzoek 
ontvangt u dan een oorkonde.  
Als dit het startpunt is van uw wandeling, dan wensen we u een goede tocht.  
 
Voor het vervolg gaat u vanaf het uitzichtpunt terug naar de asfaltweg en volgt deze verder. Ter hoogte van een oude 
boerderij volgt een steile afdaling. Daarna, voorbij een ingang naar het grottenstelsel, linksaf omhoog en door een 
klaphek gaan. Rechtdoor gaand een wat onduidelijk graspad langs de helling volgen. Aan de overzijde weer een 
klaphek passeren en rechtdoor een zandpad volgen, rechts ligt het dorp Sint Pieter. Op een asfaltpad gekomen iets 
naar links het asfaltpad rechtdoor volgen. Het gaat weer omhoog. Op een splitsing rechts houden, het asfaltpad blijven 
volgen, nu weer dalend. Na ca. 350 m op een splitsing linksaf (het rechter van de twee) en rechtdoor gaand weer twee 
maal een klaphek passeren. Tegenover Chalet Bergrust rechtsaf met een aantal treden terug naar de parkeerplaats en 
deze oversteken.  
 

Richting Zuid - Noord 
  
De navolgende finale (of proloog) van het Pieterpad is een rondwandeling over de Sint Pietersberg langs het eindpunt / 
startpunt. Omdat de wandeling rond gaat is die slechts in één richting beschreven. De rondwandeling start aan het 
einde van de Luikerweg in Maastricht bij de parkeerplaats 'Het oog van Pieter' bij het Fort Sint Pieter.  
 
Volg bij de parkeerplaats het voetpad richting midgetgolfbaan en om het fort Sint Pieter heen. Ga iets verder met de 
trap omhoog. Helemaal boven gekomen rechts aanhouden, verder langs de steilrand (rechts) en een groot open veld 
(links). Tegen het einde volgt een haakse bocht naar links. Dan een smal pad naar rechts negeren, maar vlak daarna 
alsnog rechtsaf gaan over een kleiner veld. Aan het einde voor de mergelgroeve linksaf. Na een uitzichtpunt komt u op 
een asfaltweg die u naar rechts volgt. Vlak voor een bocht naar links, rechtsaf een grindpad inslaan naar een boven de 
groeve hangend uitzichtpunt. Dit is tevens het eindpunt / startpunt van deze lange voettocht tussen de Waddenkust en 
het zuiden van ons land.  
 
Is dit het eindpunt van uw tocht, dan hopen we dat u ervan genoten heeft. Op de terugweg kunt u bij Chalet Bergrust 
onder het genot van een welverdiende consumptie melden dat u zojuist het Pieterpad heeft beëindigd. Op verzoek 
ontvangt u dan een oorkonde.  
Als dit het startpunt is van uw wandeling, dan wensen we u een goede tocht.  
 
 



 

 
 
Voor het vervolg gaat u vanaf het uitzichtpunt terug naar de asfaltweg en volgt deze verder. Ter hoogte van een oude 
boerderij volgt een steile afdaling. Daarna, voorbij een ingang naar het grottenstelsel, linksaf omhoog en door een 
klaphek gaan. Rechtdoor gaand een wat onduidelijk graspad langs de helling volgen. Aan de overzijde weer een 
klaphek passeren en rechtdoor een zandpad volgen, rechts ligt het dorp Sint Pieter. Op een asfaltpad gekomen iets 
naar links het asfaltpad rechtdoor volgen. Het gaat weer omhoog. Op een splitsing rechts houden, het asfaltpad blijven 
volgen, nu weer dalend. Na ca. 350 m op een splitsing linksaf (het rechter van de twee) en rechtdoor gaand weer twee 
maal een klaphek passeren. Tegenover Chalet Bergrust rechtsaf met een aantal treden terug naar de parkeerplaats en 
deze oversteken. Via het links van de Luikerweg gelegen voetpad verder afdalen naar Maastricht. 
 
Lees nu verder bij kaart 49 regel 2. 
 

 


