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Perstekst

Dit project werd gerealiseerd met de steun van 
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Project Sint-Pietersberg

Ten zuiden van Maastricht, tussen de Jeker en de Maas, verheft zich een uniek gebied. De mergel die hier aan de
oppervlakte komt, heeft het landschap een bijzonder karakter gegeven, met brede dalen, grillige flanken en kal-
krijke graslanden op de toppen. Maar wat ooit een mooi aaneengesloten natuurlijk geheel was, is intussen sterk

versnipperd en beschadigd. Het gebied wordt immers door taalgrenzen, gewestgrenzen en rijksgrenzen doorkruist.
Verder lieten ook het Albertkanaal en tientallen oude en actieve ontginningen diepe sporen na.

Zes gemeenten en zeven verenigingen uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland sloegen de handen in elkaar om de Sint-
Pietersberg opnieuw op te waarderen. Ze werden het eens over meer dan 30 noodzakelijke en dringende projecten
rond natuurbeheer, landschapsontwikkeling, zachte recreatie en educatie. ‘Europa’ had er wel oren naar en in novem-
ber 2002 erkende de Euregio Maas-Rijn deze initiatieven als een Interreg III-A project. De helft van het totale investe-
ringsbedrag - 2,5 miljoen euro – wordt door Europa gesubsidieerd, de andere helft wordt door gemeentelijke, provinci-
ale of gewestelijke overheden ondersteund of met eigen middelen bekostigd.

Nu, bijna 3 jaar later, zijn zo goed als alle projecten volgens plan gerealiseerd. Een van de meest ambitieuze projecten,
een grensoverschrijdend wandelroutenetwerk met 25 wandelingen van in totaal meer dan 120 km, is ook klaar.

Grensoverschrijdend wandelroutenetwerk
Wat er aan vooraf ging

De voorbereidingen voor het wandelroutenetwerk hebben bijna 2 jaar geduurd. De trajecten moesten overlegd
worden met de 6 gemeenten en de verschillende terreinbeheerders, zoals Natuurpunt, Natuurmonumenten en
Stichting het Limburgs Landschap.

Daarna volgde de analyse van de eigendommen van de trajecten. Wat namelijk op het eerste zicht een openbaar pad
lijkt, kan gemakkelijk eigendom zijn van andere overheden dan de gemeentelijke, of zelfs van bedrijven of privé perso-
nen. Zo moester er tientallen toelatingen aangevraagd worden aan diverse overheden. Daarnaast zijn er in de
gemeenten Oupeye en Bassenge 2 prachtige paden heropend, in overleg met een heel aantal eigenaren. En aange-
zien in dit gebied nog vele groeves actief zijn, moest ook hiermee overlegd worden. De groeve-uitbaters Immoac en
CBR gaven, waar mogelijk, hun akkoord.

De keuze voor de uniforme bewegwijzering in de 3 regio’s was een subtiele evenwichtsoefening, aangezien elke regio
zijn eigen regels en voorschriften heeft. Zoals het hoort werd er een aanvaardbaar compromis gevonden.

Door de ingewikkelde financiering vanuit verschillende overheden, werd de aanbesteding ook een spitsvondig kluifje.
Uiteindelijk gebeurden er in oktober 2004 2 openbare aanbestedingen: 1 door het Regionaal Landschap Haspengouw
en Voeren, voor de werken aan de Vlaamse en Nederlandse zijde, en 1 door de gemeente Oupeye, in naam van de 3
Waalse gemeenten.

In december 2004 werden de werken gegund aan de volgende aannemers :
• Terveen N.V., Geleen (Nederland) – voor de realisatie van de informatieborden
• MTB, Maastricht (Nederland) – voor de levering en plaatsing van de infrastructuurwerken en de bewegwijzering

Verder werkten volgende bedrijven en leveranciers mee aan dit project:
• TRACES TEI, Flavion (Wallonië) – voor het ontwerp van de borden en de getekende kaart
• Blikvoer, Hasselt (Vlaanderen) – voor de grafische vormgeving
• Mona Corman , Limbourg (Wallonië) – voor de vertalingen
• Universal Bis, Hasselt (Vlaanderen) – voor de vertalingen
• Vildaphoto.net (Vlaanderen) – voor de fotografie

Het geheel van het project werd gecoördineerd door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Vzw. Deze ver-
eniging heeft reeds 7 jaar ervaring met de aanleg van zachte recreatieve voorzieningen.
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De uitvoering
In februari 2005 startten de werken op het terrein. Dit wandelroutenetwerk is aangelegd volgens een aantal strikte
basisprincipes.

Er werden 7 vertrekplaatsen geïdentificeerd. Van af elke vertrekplaats starten 3 of 4 lusvormige wandelroutes, met
afstanden die variëren tussen 2,8 en 13,5 km. De wandelroutes zijn in beide richtingen bewegwijzerd door middel van
symbolen die op houten palen zijn aangebracht. Voor een optimale bewegwijzering zijn de houten palen geplaatst
voor en na elk kruispunt. In totaal werden er 680 houten paaltjes in de grond geplaatst en daarop werden 1866 bord-
jes met symbolen gemonteerd.

Op elke vertrekplaats is er een informatieplaats ingericht met 4 grote overzichtelijke panelen:
• een welkomstfoto, met een macro-opname van een karakteristieke plant of dier van die omgeving
• de nieuwe getekende kaart van het hele gebied, met vermelding van de bezienswaardigheden en de natuurgebieden
• het wandelbord met een uitsnede uit de getekende kaart
• het fietsbord, met het knooppuntennetwerk in de 3 regio’s en de RaVel in Wallonië.

Bij het bepalen van de trajecten is er zo veel mogelijk gekozen voor niet-verharde paden. De natuurgebieden werden
op een duurzame en verantwoorde manier ontsloten, met zorg en aandacht voor het ecologisch evenwicht. Hiervoor
werd er de voorbije maanden de volgende infrastructuur geplaatst:

2  slagbomen
2  houten bruggen
5  dubbele houten poorten
6  houten picknick sets
8  metalen draaipoortjes
14  houten klappoortjes
403  houten trappen
65 m  houten leuningen
234 m  kastanje afsluitingen
750 m  diverse draadafsluitingen

Het resultaat
Vanaf 7 vertrekplaatsen starten 25 wandelingen :

I1 - Startplaats Sint-Pieter, Maastricht (Nederland):
4,4 km – 6,4 km – 10,5 km

I2 - Startplaats Eijsden (Nederland):
2,8 km – 8,4 km – 12,7 km – 13,5 km

I3 - Startplaats Kanne, Riemst (Vlaanderen):
5,2 km – 7,2 km – 11,3 km – 12,7 km

I4 - Startplaats Lanaye, Visé (Wallonië):
2,8 km – 7,3 km – 12,3 km – 12,7 km

I5 - Startplaats Eben-Emael, Bassenge (Wallonië):
3,7 km – 9,3 km – 12,2 km

I6 - Startplaats Roclenge, Bassenge (Wallonië):
5,6 km – 7,7 km – 10,2 km – 11,7 km

I7 - Startplaats Hauts de Froidmont, Oupeye (Wallonië):
3,5 km – 7,9 km – 12,9 km
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De financiering
Het project Sint-Pietersberg is een Interreg III-A project. Dit houdt in dat 50% van de investeringen gefinancierd
wordt met Europese middelen, in dit geval van de Euregio Maas-Rijn. De overige 50% wordt gefinancierd met
eigen middelen van de partners of met middelen van andere overheden.

Samenvatting 

KOSTEN (euro) FINANCIERING (euro)

Europa Vlaanderen Wallonië Nederland

Interreg Provincie     Gemeente Waalse Gewest Gemeenten

Euregio Maas-Rijn Limburg         Riemst MET* / CGT** Maastricht Eijsden

COÖRDINATIE 26.500,00 13.250,00 1.319,19         679,58 6.417,68     3.228,97 1.604,58 

INFRASTRUCTUURWERKEN

• Bewegwijzering 31.825,40 15.912,70 1.137,64        2.208,36 9.621,70 2.945,00 0,00

• Randinfrastructuur 113.855,60 56.927,80 3.080,82      5.980,41 29.260,62 15.605,53 3.000,42

• Wandelbrug Maastricht*** 103.500,00 51.750,00 0,00             0,00 0,00 51.750,00 0,00 

VORMGEVING 35.000,00 17.500,00 1.169,93        2.269,11 8.228,57 3.438,04 2.395,34

TOTALEN 310.681,00 155.340,50 6.706,58      11.137,46 53.528,57 76.967,54 7.000,34

De kaarten
Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de verschillende informatieproducten voor dit wandelgebied. Vanaf
25 september zullen de 6 wandelkaarten beschikbaar zijn: 1 per vertrekplaats, met een gemeenschappelijke kaart voor
Eijsden en Lanaye. De kaarten zijn afzonderlijk verkrijgbaar, of in een verzamelbox. Deze box bevat, behalve de 6 wan-
delfolders, ook nog de volgende producten :

• een overzichtskaart van alle wandelingen
• de getekende kaart van de streek
• een infofolder over 3 natuurmusea in het gebied
• een infofolder over de natuurgebieden
• een infofolder over het grensoverschrijdende graasbeheerproject
• de fietskaart “Fietsen tussen Jeker en Maas” (zie hieronder)

De getekende kaart van de streek zal ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn in posterformaat. Deze kaart is het resultaat
van 2 jaar intensieve samenwerking tussen de partners. Het biedt voor de bezoeker onmiddellijk en op speelse wijze
een inzicht in de landschapskenmerken en de bezienswaardigheden van deze boeiende streek.

Indien u de antwoordkaart invult, zullen wij u voor 25 september een exemplaar van deze verzamelbox toesturen. Wij
zullen dan ook de definitieve verkoopprijzen bevestigen.

Het onderhoud
Om dit unieke wandelgebied zo optimaal mogelijk te onderhouden, hebben de partner gemeenten zich principieel
akkoord verklaard om de controle en het onderhoud van de bewegwijzering te centraliseren. Zo wordt de uitste-
kende grensoverschrijdende samenwerking die binnen het bestaande project tot stand gekomen is, op duurzame
wijze verder gezet.
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Het fietsproject en andere recreatieve realisaties
Behalve het wandelroutenetwerk, werd er in 2005 ook een fietsroutenetwerk “Sint-Pietersberg” uitgebouwd. In tegen-
stelling tot het wandelgebied “Sint-Pietersberg”, dat volledig nieuw is, maakt dit fietsroutenetwerk gebruik van
bestaande netwerken : de knooppuntensystemen van Belgisch en Nederlands Limburg en de RaVel In Wallonië. In dit
kader werd er o.a. een nieuwe fietsverbinding van 8 km aangelegd tussen de Jeker- en de Maasvallei : “La Haute
Froidmont”. Van dit gebied is er een afzonderlijke fietskaart uitgebracht : Fietsen tussen Jeker en Maas.

In 2004 kwam het nieuwe fiets- en voetveer “De Cramignon” in de vaart op de Maas, tussen het Waalse Lanaye en het
Nederlandse Eijsden. Deze realisatie van een oude droom van de gemeenten Visé en Eijsden kende meteen een enorm
succes : 32.000 passagiers in 2004 en een verwachte 45.000 passagiers voor 2005.

Internationaal 
openingsevenement
Zondag 25 september

Om de realisatie van dit viersterren wandelgebied te vieren, organiseren de 13 partners
op 25 september een feestelijke  internationale opening.

Alle vertrekplaatsen 
Op alle vertrekplaatsen is er de keuze uit 3 of 4 wandelingen, met afstanden tussen 2,8 en 13,5 km. De wandelingen
zijn vrij en gratis, zonder inschrijving. Op de 7 locaties zijn er stands met informatie over de activiteiten van die dag en
met verkoop van de wandelkaarten. Tenzij anders vermeld zijn alle activiteiten gratis en vinden ze overal plaats tussen
10 uur en 18 uur.

Er wordt die dag gratis vervoer aangeboden tussen alle vertrekplaatsen, met enkele verbindingen die eenmalig en
uniek zijn:

• tussen alle vertrekplaatsen (behalve Eijsden) worden er pendelbussen ingelegd 
• de Cramignon, de veerboot op de Maas tussen Eijsden en Lanaye, is in handen van piraten 
• de Jekervallei, een boot met capaciteit voor 200 personen, zal ’s namiddags varen op het Albertkanaal tussen  

Maastricht (Slavante), Kanne en Lanaye

Zo kunnen de wandelaars gemakkelijk een groter deel van het uitgestrekte wandelgebied verkennen, door wandelingen
te combineren met een busrit of een boottrip.

Het nieuwe streekbier, 1793 – Une bière de Mousquetaire, van de Ferme d’Artagnan uit Haccourt is het bier van het eve-
nement en wordt op 25 september op elke plaats geserveerd.
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Sint-Pieter (Maastricht - Nederland) Parking Chalet Bergrust

Aan de vertrekplaats
• Verkoop grottenchampignons
• Speciaal ‘wandelaarsmenu’ in Chalet Bergrust
• Bezoek grotten Noord – betalend 
• Bezoek Fort St-Pieter – betalend 
• Demonstraties ambachtelijke smid
• Demonstraties handboogschutterij met boogschieten voor kinderen
• Ginga – Braziliaanse capoeiraband – 14u00

Op de wandelroutes
• Toelichting Château Neercanne en omgeving -  nieuwe wandelbrug aan de voet van Château Neercanne 
• Bezoek van de ondergrondse Kluis – betalend
• Bezoek Hoeve Lichtenberg, met interactief museum, uitkijktoren en ambachtelijke broodbakken in het bakhuis 

– vrijwillige bijdrage
• Demonstratie schapendrijven - Plateau Noord
• Demonstratie valkenier - Plateau Noord
• Natuurtuinen Jekerdal - Jekerdalpark
• Optreden van het koor Quart Na - de kiosk van Buitengoed Slavante – 15u00 – www.slavante.nl 
• Vertrek van de boot Jekervallei naar Kanne - aan de voet van Buitengoed Slavante – 14u30
• Opening nieuwe wandelbrug op de Jeker  -  tegenover Château Neercanne – 15u00

Eijsden (Nederland) Einde van de Diepstraat, aan de Maas

Aan de oever van de Maas is er een vertrekpunt. Voor de wandelingen op de Sint-Pietersberg moet je de veerboot naar
Lanaye nemen.

Aan de vertrekplaats
• Live muziek
• Bar met hapjes
• Springkasteel
• Gratis veerboot, vanaf 13u30 in handen van piraten
• Wandelingen in Eijsden: Eijsderbeemden, Savelsbos, Vuursteenmijnen (deze wandelingen maken geen deel uit van

het wandelroutenetwerk “Sint-Pietersberg”)

Verspreid over Eijsden
• Diverse optredens in de horecezaken

Kanne (Vlaanderen) Statieplein

Aan de vertrekplaats
• Sfeermarkt met streekproducten
• Ginga – Braziliaanse capoeiraband – 16u00
• Demonstratie kappen van schapenhoeven – 11u30 – 14u30 – 15u30
• Kinderanimatie – schminkstand en boetseren met ballonnen
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Op de wandelroutes
• Rondleidingen mergelgrotten – Avergat – tweetalig - 11u00 -13u00 – 14u00 – 15u00 – 16u00 – 17u00
• Toelichtingen natuurreservaten Tiendeberg en Caestert – elk half uur
• Zoat Harmonieke ‘Haw mèr Peen’– animatie – verschillende cafés
• Pendelboot naar Lanaye – kanaalbrug – vanaf 15u30
• Demonstratie schapendrijven – Grootberg – 11u00 – 14u00 – 15u00 – 16u00

Lanaye  (Visé – Walloniê) Place Roi Albert

Op de vertrekplaats
• Sfeermarkt met streekproducten en verschillende confrérieën van de streek
• Bar met hapjes
• Tochtjes met de ezel naar het oude Ezelspad op de Sint-Pietersberg – 10u00 – 13u00 - betalend
• Aperitiefvoorstelling: djembé en oriëntaalse dansen – 12u00
• Permanente toegang tot de vernieuwde natuurtentoonstelling in Maison de la Montagne St-Pierre – 13u00 tot 18u00
• Rondritten met koets – gratis  
• Harmonie “Le blé qui leve” – 13u00 – 15u00
• Openluchtcircus met clowns, jongleurs en schminkstand – 13u00 – 17u00
• “Les Bidons-nés” - percussieband – 15u00 – 18u00

Op de wandelroutes
• Archeologische rondleiding en verhalen in de grotten – Réserve de la Montagne St-Pierre – 15u00 - 17u00
• Gratis veerboot, vanaf 15u00 in handen van piraten

Eben-Emael (Bassenge – Wallonië) Moulin du Broukay

Op de vertrekplaats
• Ontbijt met spek en eieren – 9u00 tot 11u00
• Sfeermarkt met streekproducten
• Bar met hapjes
• Bezoek aan de toren van Eben-Ezer en het Musée du Silex
• Barbecue – vanaf 12u00
• Vertrek gegidste wandeling naar Roclenge-sur-Geer en terug – om 10u00 en om 14u00
• Diverse animaties
• Wandeling met zoektocht
• Wandeling met terugtocht per kayak – betalend – onder voorbehoud

Op de wandelroutes
• Rondleidingen in reservaat, drinkgelegenheid en verkoop schapenkaas – Heyoule
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Roclenge-sur-Geer (Bassenge - Wallonië) Place Louis Piron

Op de vertrekplaats
• Ontbijt met spek en eieren – 9u00 tot 11u00
• Sfeermarkt met streekproducten
• Bar met hapjes
• Barbecue – vanaf 12u00
• Vertrek gegidste wandeling naar Eben-Emael – om 10u00 en om 14u00
• Diverse animaties, o.a. kinderschmink
• Petanque wedstrijd – vanaf 14u00
• Wandeling met zoektocht
• Afdaling op de Jeker met kayak en te voet terug – betalend – onder voorbehoud
• Voorstelling schapen Roux-Ardennais

Hauts de Froidmont (Oupeye – Wallonië)

Het stokoude gehucht Oupeye wordt voor 1 dag omgetoverd in een middeleeuws dorp

Op de vertrekplaats
• Sfeermarkt met streekproducten
• Bar met hapjes
•Middeleeuws dorp met steenkappers, muntenslagers, tingieters, lakenwevers, wolspinners, jongleurs en vuurspuwers
• Rrondleiding op de biologische hoeve van Cynorhodon en degustaties
• Bouw van een broodoven van klei
• Gegidste wandelingen – 11u30 – 13u30 – 15u30
• Demonstraties schapendrijven – 13u00 – 14u30 – 16u00
• Opvoering middeleeuws mirakelspel “Miracle du Triste Seigneur” – 15u00 – 16u30 – 17u30
• Tochtjes met de ezel voor kinderen – van 15u00 tot 18u00
• Folkconcert – 19u00
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Vertrekplaatsen wandelingen
Points de départ randonnées
pédestres

Legende | Légende
Fort Sint-Pieter 

Jekerdalpark

Hoeve Lichtenberg

Kasteel Neercanne

Kasteel van Eijsden

Fort Navagne

Heilig Grafkapel 

Ferme de Caster 

Fort d’Eben-Emael

Tour d’Eben-Ezer

Le Petit Lourdes

Maison de la Montagne 

La Collégiale

L’île Robinson

Echelle à poisson

Museum

ExpoSaint-Pierre

Musée

Fort Sint-Pieter

Eijsden

Kanne

Lanaye

Eben

Roclenge-sur-Geer

Les Hauts de Froidmont

Bezienswaardigheden
Points d’intérêts

W a l l o n i e

Cannerbos 

Sint-Pietersberg

Eijsder Beemden

Tiendeberg

Brouhîre d’Emael

Thier à la Tombe

Heyoul

Réserve de la Montagne 
Saint-Pierre
Réserve domaniale
de Lanaye 

Côteau du Tunnel

Plateau de Caster 
Plateau van Caestert

Zones NATURA 2000 Gebieden

Hauts de Froidmont

A



De 7 welkomstfoto’s  |  Les 7 photos de bienvenue.

I1 - Sint-Pieter I2 - Eijsden I3 - Kanne I4 - Lanaye

I5 - Eben-Emael I6 - Roclenge-sur-Geer I7 - Hauts de Froidmont
B



Vertrekplaats  |  Lieu de départ

C


