Wandelroute –Limburg – DR 2016.01
Deze Op Verkenning beschrijft een 9,7 km lange rondwandeling met Maastricht NS als beginen eindpunt.
Tijdens de wandeling volgt u o.a. de ongemarkeerde wandeling langs het industrieel erfgoed
in het Jekerkwartier – Made in Maastricht, Speuren naar Industrieel erfgoed Maastricht deel
2: Jekerkwartier.
De route is op de kaart te bekijken via http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1651009.
OV naar en van Maastricht
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Maastricht.
Wandelroute
1. Loop het station uit aan de zijde van het Stationsplein, steek over (busstation ligt aan uw
rechterhand) en ga RD de Stationsstraat in. Ter hoogte van Hotel Beaumont gaat de brede
Stationsstraat over in de veel smallere Wycker Brugstraat. Nog steeds RD.
2. Ga bij de tweede kruising LA, Rechtstraat en bij de derde zijstraat RA, Waterpoort.
3. De Waterpoort komt aan de Maas uit op de Stenenwal, LA. Kort daarna bereikt u op Plein 1992.
Als u met de rug naar de Maas staat ligt rechtsvoor het Centre Céramique.
4. Ga vervolgens de Hoge Brug over – naar rechts een mooi uitzicht op de St. Servaasbrug. Negeer
aan het eind het pad naar rechts en houd eenmaal op de andere oever – Groenstrook De
Boompjes – links aan.
5. Loop richting het hoge, witte gebouw (papiermolen De Ancker) met rechts daarvan een
stadsmuur met torens. Houd rechts aan en ga door de poort (Helpoort). Ga RA de trap op van de
vestingmuur en eenmaal boven LA, Onze Lieve Vrouwewal. Deze eindigt op de Graanmarkt, LA.
6. Sla de eerste straat naar links in, St. Bernardusstraat. Ga RA de Achter de oude Minderbroeders
in en daarna opnieuw RA, Ridderstraat. Deze gaat over in de Stenen Brug.
7. Negeer de naar rechts gaande Koestraat en loop door tot de op Stenenbrug 3 gevestigde
Bisschopsmolen. Deze is op maandagen gesloten en de toegang is gratis.
8. Loop iets terug en ga de Koestraat in. Deze komt uit op het Onze Lieve Vrouweplein, RA. Het
plein gaat over in de u al bekende Graanmarkt; neem nu de eerste straat naar links, Stokstraat.
Voor informatie over het historische Stokstraatkwartier: www.stokstraatkwartier.com en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stokstraat_%28Maastricht%29.
9. Negeer twee maal een kruising en ga op de T-splitsing LA, Maastrichter Smedenstraat. Ga op de
volgende kruising RA, Kersenmarkt. Op de hoek bevindt zich het Grand-Café Au mouton blanc;
ooit het eerste raadshuis van de gemeente Maastricht. Zie www.aumoutonblanc.nl.
10. De Kersenmarkt gaat in een flauwe bocht naar links over in de Kleine Straat. Sla de volgende
straat naar links in, Grote Straat. Loop deze uit op het Vrijthof. Loop min of meer RD verder aan
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de noordkant van het bekendste plein van Maastricht.
11. Ga aan het eind RA, Statenstraat. Steek de Oude Gracht over en loop RD de Capucijnenstraat in.
Op nr. 3 bevindt zich de in De Reiziger genoemde voormalige brandweergarage. Zie voor meer
informatie www.debrandweer.com.
12. Loop de Capucijnenstraat verder uit en steek bij de verkeerslichten de Statensingel over, RA.
Steek bij het voetgangerslicht de even drukke Cabergerweg over, LA.
13. Loop even in de richting van het benzinestation, maar ga al snel via een smal paadje tussen het
groen naar de Lage Fronten. Houd daarbij het uitgestrekte parkeerterrein rechts van u.

14. U kunt hier rondstruinen of via het betonnen wandelpad – betonplaten op het voormalige spoor
– lopen tot de voormalige spoorbrug. In dat geval is route terug gelijk.

Het betonpad volgt een van de vroegere rangeersporen. De verhoogde ligging is ideaal voor de muurhagedis.

15. Houd rechts aan als u terug bent bij het begin van het rangeerspoor en loop tussen de gebouwen
links en de bosschage rechts van de weg verder. Rondkijkend komt u uit op Cabergerweg, LA.
Volg het fietspad langs het benzinestation terug naar de plaats waar u deze weg overstak.
16. Steek opnieuw de Cabergerweg over en houd rechts aan, fietspad. Ga even verderop via een de
toegangspaden de uitgestrekte Hoge Fronten op – trap of uitgesleten pad.

17. Loop eenmaal boven globaal in zuidwestelijke richting. Het doet er niet echt toe of u de links of
rechts van de droge gracht loopt. Links lopen heeft het voordeel dat u de paden die naar de
Frontenwijk lopen in het oog kunt houden.

Droge gracht - Hoge Fronten

Basiliek van Sint Servaas, met op de
voorgrond de eerste rij woningen van de
Frontenwijk

18. Wij volgden de Hoge Fronten tot het zuidwestelijkst punt – iets meer begroeiing en verlieten
daar de voormalige vesting via de Zakstraat Noord, met aan weerszijden enkele garageboxen en
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al dan niet nog in gebruik zijnde werkplaatsen.
19. Aangekomen op de Statensingel gaat u RA; loop door tot het Kon. Wilhelminaplein met de grote
rotonde; ga de rotonde linksom en neem de eerste afslag naar links, Brusselsestraat. Voor
informatie over de aan dit plein gelegen Sint-Lambertuskerk: https://nl.wikipedia.org/wiki/SintLambertuskerk_%28Maastricht%29.
20. Blijf deze smalle straat – een vroegere uitvalsweg – volgen tot op de Y-sprong in een zeer flauwe
bocht naar links. Houd rechts aan, Oude Tweebergenpoort. Deze straat gaat in een flauwe bocht
naar links over in het Keizer Karelplein, dat dat op zijn beurt uitkomt op het Vrijthof.
21. Op de kruising met de Helmstraat en de Grote Straat gaat u RA en loopt tussen de horeca en hun
terrassen op het Vrijthof verder. Blijf in dezelfde doorlopen en verlaat het plein; op de brede Ysprong houd u links aan, St. Jacobstraat.
22. Bij een pleintje gaat deze over in de Kapoenstraat. Op nummer 2 een mooi herenhuis in 1882
gebouwd in opdracht van J. Hustinx.
23. Negeer de van links komende Witmakersstraat en volg de bocht naar rechts, Achter de Molens.
Op no. 3 komt u via een onderdoorgang op binnenpleintje. Onder een overkapping ligt een goot
tafelblad. Het is de sluitsteen van de vroegere drukkerij Van Aelst.
24. Deze maakt vervolgens een ruime bocht naar links en komt dan uit op een soort pleintje. Op no.
28-30 het in de 17e eeuw gebouwde zogeheten Dubbelhuis. In het verleden was het gebouw
verbonden met de Looierspoort; afgebroken in 1772.

25. Op de kop van het pleintje staat de beeldengroep Levensvreugde van Willem Hofhuizen;
ontworpen in 1953. Het symboliseert de sociale zorg van de stad en wordt daarom in de
wandeling wel het Kinderbijslagmonument genoemd. De brede groenstrook in het midden van de
Grote Looiersstraat was vroeger de middentak van het riviertje Jeker. Met de groenstrook links
en de gevelwand rechts lopen we deze straat in.

De gebouwen op het binnenplein achter no. 22 wacht de slopershamer. De markante fabrieksschoorsteen blijft echter
behouden.

26. Op de kruising gaat u RA, Looiersgracht. De straat was de vroegere verbinding tussen de
noordelijke en de middentak van de Jeker.
27. De Looiersgracht komt uit op de stille Ezelmarkt. Wij dineerden bij restaurant Au coin des bons
enfants op no. 4; www.aucoindesbonsenfants.nl.
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28. Loop terug naar het begin van de Ezelmarkt en ga nu de Bonnefantenstraat in. Het spits
toelopende pand tussen de Looiersgracht en de Bonnefantenstraat was in de 20ste eeuw
graanschuur en opslagloods. In de Bonnefantenstraat passeert u het eind 17e eeuw gebouwde
Het Huys op den Jeker, dat rust op een tongewelf over het riviertje.

Huys op den Jeker - foto Martin Oudenaarden

29. Ga rechts en passeer een groot hek – U bent nu op het terrein van de universiteit. De universiteit
is gevestigd in het Tweede Jezuïetenklooster, gesticht in de 19e eeuw. Links in het grasperk ligt
een zogeheten overbrengingswiel van de vroegere, uitgestrekte lakenfabriek van Hanckar. Als u
verder loopt passeert u het enig overgebleven kruithuis van Maastricht; het was tot 1868 in
gebruik.
30. Loop links om het kruithuis heen. Rechts begint een steile trap; ga deze op om bovenop de
stadsmuur te komen. Volg het smalle pad naar links. Als u over de omwalling naar links kijkt ziet u
o.a. Waterpoort De Reek. De Jeker splitst zich hier in een linkertak die de stad ingaat en een
rechtertak. Deze zuidelijke tak liep vroeger vóór de St. Pieterpoort uit in het laaggelegen gebied
De Kompen. Loop naar dit met twee bastions versterkte punt. Als u richting binnenstad kijkt ziet
u Molen Van Hex, een van de vele molens die hier hebben gestaan.
31. Het steile trapje af – Heksenhoek. Ondanks de steen met daarop afgebeeld een heks op een
bezem voert de naam terug op de vroegere eigenaar Hex van de aanpalende molen (zie nr. 30).
32. Als het hek is gesloten blijft u de Bonnefantenstraat volgen, die – na een ruime bocht naar links
uitkomt op de Heksenstraat. Ga deze in.
33. Negeer de naar links gaande Bonnefantenstraat en houd rechts aan, Heksenstraat. Deze gaat
over in De Bosquetplein. Na de kruising bent u weer terug op de Grote Looiersstraat. Houd de
brede groene strook weer links van u.
34. Ga aan het eind van de groenstrook naar rechts, Kleine Looiersstraat, die de oorspronkelijke loop
van de Jeker volgt. Op de T-splitsing RA St. Pieterstraat. Op nr. 33 bevond zich de Hofkensmolen,
met daarnaast de Bovenste Nieuwstadmolen.
35. Steek de St. Pieterstraat over en ga door het poortje en u komt bij de Leeuwenmolen (waterrad
links). Ga over het kleine bruggetje naar rechts en ga links het Mgr. Nolenspark in. Daarbij
passeert u een aantal kleine sluizen en u loopt over het voormalige trampad. Deze sluizen zijn
toegankelijk. De extra gegraven tak heeft tot doel de vismigratie weer mogelijk te maken –
infopaneel.
36. Loop vervolgens verder over het smalle voetpad dat links van de aarden omwalling ligt,
Molenhofpad. Het pad komt uit bij de molen De Vijf Koppen (De Vief Köppen), ook wel
Begijnenmolen genoemd, RD, De Vijf Koppen. Ga verder bij 38 als u niet de Begijnenstraat
bezoekt.
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37. U kunt de Begijnenstraat (links) even inlopen. Als u naar links naar de Jeker kijkt ziet u links aan
de onderzijde van het gebouw een grijze steen. Deze steen geeft de maximale opstuwing van de
Jeker aan. Loop terug en ga LA, De Vijf Koppen.
38. Bij het Pater Vinck torentje aan De Vijf Koppen kwamen vroeger alle takken van de Jeker samen
om vandaar oostwaarts naar de Maas te stromen. Op dat laatste stukje Jeker passeert u de
laatste molen van deze wandeling, Papierfabriek De Ancker. Hier stond in vroegere eeuwen de in
De Reiziger beschreven polvermolen van Gerrit van Metz.
39. U loopt heel even stukje van de vroegere tramlijn Maastricht naar het Belgische Montenaken. De
laatste zichtbare overblijfselen zijn de verbrede beton bruggen bij genoemde papierfabriek en 0
stroomopwaarts – bij waterpoort De Reek. Voor informatie over de tramgeschiedenis:
www.mestreechtersteerke.nl/paggastram.htm. Voor de tramplannen naar Hasselt:
www.tramvlaanderenmaastricht.nl.
40. Aan het eind van De Vijf Koppen bent u weer terug bij de Helpoort. U gaat weer via de Hoge Brug
de Maas over en gaat op de andere oever via de Stenenwal met de Maas links van u naar de St.
Servaasbrug. Deze gaat u niet over, maar u gaat RA de Wycker Brugstraat in. Nu steeds RD door
tot u terug bent bij het station.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
Overal langs de route – behalve in het gebied van de Lage en Hoge Fronten en omgeving –
komt u horeca tegen; te kust en te keur. Op de kaart met de wandelroute zijn de locaties
aangegeven waar wij iets aten of dronken. Een leuke plek om rustig te dineren is Au Coin Des
Bons Enfants, Ezelmarkt 4.
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