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Informatie over het museum Oud Sint Pieter:
Lage Kanaaldijk 80, 6212 AJ  Maastricht
info@oudsintpieter.com
www.oudsintpieter.com
t: (043) 325 09 74; b.g.g (043) 321 50 08

Bereikbaarheid
Bereik het natuurgebied via de aanduiding Wijk 12 (Sint Pieter) op
de ANWB-borden in Maastricht. Het natuurgebied is tegenwoordig
autovrij. De auto parkeert u op de nieuwe parkeerplaats aan de
Luikerweg bij Fort Sint Pieter of bij de Observant (achter de
ENCI-fabriek). Hoeve Lichtenberg is alleen te voet of per fiets
bereikbaar. Voor het bezoek aan deze locatie kunt u terecht op de
parkeerplaats aan de Lage Kanaaldijk (6212 NB), bij de opgang
naar Slavante. Het museum en de uitkijktoren in de Hoeve zijn te
bereiken via de trap naast Buitengoed Slavante of via de
Lichtenbergweg, een route voor de sportieve fietser of wandelaar.
 

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 735.000 leden en
donateurs en 150.000 kinderen die lid zijn van OERRR, met een
gezamenlijk doel: opkomen voor natuur in Nederland.
Meer info: www.natuurmonumenten.nl of www.oerrr.nl
 

Natuurmonumenten in uw buurt
De natuur van de Sint Pietersberg wordt sinds 1995 beheerd door
de Beheereenheid Zuid-Limburg. Behalve het natuurgebied en de
schaapskudde zijn er mergelgroeven, Fort Sint Pieter en de
torenruïne bij Hoeve Lichtenberg.
Meer informatie:  www.natuurmonumenten.nl/sintpietersberg of
bel met het Bezoekerscentrum Brunssummerheide,
Schaapskooiweg 99 in Heerlen, T (045) 563 03 55.
 



Jeugdaanbod Hoeve Lichtenberg
Zondag 27 april - Mergel
Beeldhouwster Gonnie Scheuerman helpt je bij het bewerken van
mergelbrokken uit het gebied tot een mooi kunstwerk.
 
Zondag 25 mei - Lente
Maurice Martens en Herman van Wissen vertellen je via QR-codes
alles over de planten en bloemen in het gebied.
 
Zondag 29 juni - Bijen
Boswachter en imker Guido Franck vertelt je alles over de bijen.
 
Zondag 27 juli - Insecten
Onderzoek de bodemdiertjes, mieren, libellen en
lieveheersbeestjes met de loep of microscoop.
 
Zondag 31 augustus - Vuur
Kunstenares Tiel Janssen helpt je bij het maken van een warm
aandenken vol bloemen met vurige kleuren.
 
Zondag 28 september - Herfst
Maak van allerlei natuurschatten een prachtig Herfstbloemstukje.
 
Zondag 12 oktober - Wilde Buitendag "Leer Toveren" 
Beleef als heks of tovenaar een magisch natuuravontuur het
betoverde Fort Sint Pieter. Vooraf aanmelden.
 
Zondag 26 oktober - Dierenkunst
Beeldenkunstenares Betty Paanakker helpt je een prachtig
vleermuis-hangertje of een oehoebeeldje te maken.
 
Zondag 2 november – Vleermuizen
Vleermuisspecialist Ger Beckers vertelt ons alles over het leven van
de vleermuizen. Incl. kort grotbezoek (onder voorbehoud)
 

Overig activiteitenaanbod
(details op www.natuurmonumenten.nl):
Mei - Cultuurmonumentenmaand met verschillende Open Dagen
van Fort Sint Pieter, Hoeve Lichtenberg en Hoeve Zonneberg.
 
Zaterdag 10 mei, 14.00u / 16.00u - Op zoek naar Maastrichtse
draakjes (Reptielen- en amfibienexcursie)
 
Zondag 25 mei, 13.00u / 17.00u - Lentefeest
 
Zaterdag 21 juni vanaf 22.30u - Midzomernachtloop
 
Zondag 27 juli, 14.00u / 16.00u - Zomerwandeling
 
Zaterdagen 23 aug., 20 sept. en 11 okt., 13.00u /  16.30u - 
Op zoek naar de Oehoe

Museum Oud Sint Pieter
Het museum in Hoeve Lichtenberg, dat door de vrijwilligers van
Stichting Oud Sint Pieter wordt gerund, is elke zondag van 27 april
tot 2 november geopend van 12.00 tot 16.30 uur. Behalve een
vaste expositie over het gebied worden met een boeiende
wisselexpositie vol foto's en verhalen diverse historische feiten
herdacht:
100 jaar geleden begon de 1e Wereldoorlog
75 jaar geleden ging de Kerk van Sint-Pieter-beneden open.
70 jaar geleden werd Zuid-Limburg bevrijd van de Duitse bezetting
60 jaar geleden opende men opnieuw de Kerk op de Berg.
 

Jeugdactiviteiten
In een authentieke stal van Hoeve Lichtenberg worden diverse
activiteiten georganiseerd voor kinderen met hun ouders of
begeleiders. De activiteiten vinden plaats tussen 12.00 en 16.30
uur. Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom!
 

Bakhuis
In het bakhuis van de hoeve wordt ambachtelijk brood en vlaai
gebakken door bakker Paul en zijn team op 27-04, 25-05, 29-06,
27-07, 31-08, 28-09, 26-10 en op 02-11.

 
Grotten
Voor een bezoek aan de onderaardse mergelgroeven kunt u terecht
bij www.maastrichtunderground.nl of bel met het VVV Maastricht
via T (043) 325 21 21.
 

Vakantiewoning
Bent u op zoek naar een logeeradres op de Sint Pietersberg? U kunt
met uw familie of groep overnachten in Hoeve Lichtenberg. Voor
meer informatie: www.geuldal.com

Rust uit en geniet bij een
horecalocatie in het gebied:
Noord:
Chalet Bergrust, Luikerweg 71
(043) 325 54 21. Naast het Fort
Eetcafé St. Pietersberg,
Luikerweg 78 (043) 3211729.
Voor het Fort
Oost:
Buitengoed Slavante, Slavante 1
(043) 3210015.
Toegang naast AINSI-complex
Zuid:
Chalet Observant. Achter
ENCI-fabriek, parkeerplaats
Observant.
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