
 
 

Etappenummer 0 

Etappenaam ENCI Groeve – Sint Pietersberg 

Loopgroep Allen 

Afstand 0,9 km 

Startpunt etappe Lage Kanaaldijk 115 (Bistro Hoffmanni) 

Eindpunt etappe ENCI Uitkijkpunt (officiële start/eindpunt Pieterpadroute) 

Tijdstip (bij benadering) 11:30 – 11:45 uur 

Bijzonderheid Bij ENCI Uitkijkpunt groepsfoto maken 

 

 Wandelpad volgen vanaf Bistro Hoffmanni door de ENCI Groeve naar het ENCI Uitkijkpunt. ENCI 

Uitkijkpunt is gelegen bovenaan de trap (215 treden).  

 

  



 
 

Etappenummer 1 

Etappenaam Sint Pietersberg – Sint Pietersberg 

Loopgroep Allen 

Afstand 1,5 km 

Startpunt etappe ENCI Uitkijkpunt (officiële start/eindpunt Pieterpadroute) 

Eindpunt etappe Luikerweg 71 te Maastricht 

Tijdstip (bij benadering) 12:00 – 12:15 uur 

Bijzonderheid - 

 

 Vanaf het ENCI Uitkijkpunt de weg vervolgen via de Luikerweg in de richting van Maastricht / Fort 

Sint Pieter. Sla na een paar honderd meter linksaf (Oehoe Vallei). Ga vervolgens na 150 meter 

rechts.  

 Doorlopen tot aan Fort Sint Pieter. Loop rechtsom Fort Sint Pieter tot op de parkeerplaats (grote 

rotonde) op de Luikerweg. 

  



 
 

Etappenummer 2 

Etappenaam Sint Pietersberg – Maastricht  

Loopgroep 4 

Afstand 5,6 km  

Startpunt etappe Luikerweg 71 te Maastricht 

Eindpunt etappe Bemelerweg 92 te Maastricht 

Tijdstip (bij benadering) 12:11 – 12:46 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Via het links van de Luikerweg gelegen voetpad verder afdalen naar Maastricht.  

 Op de kruising aan het einde rechtdoor blijven gaan: Luikerweg wordt St. Hubertuslaan en 

verderop Henri Hermanspark.  

 In het park de brug over, vervolgens rechts aanhouden (St. Pieterstraat). 

 Na een paar honderd meter rechtsaf slaan Stenenbrug. Daarna direct linksaf (Koestraat), 

vervolgens rechtsaf (O.L. Vrouweplein) en weer linksaf (Stokstraat).  

 Aan het eind van de Stokstraat rechtsaf slaan over de St.-Servaasbrug en rechtdoor naar het 

station.  

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Voor het station rechtsaf slaan de Spoorweglaan in. Deze weg volgen tot een kruising met een 

tunnel 

 Bij de tunnel links met een trapje door de tunnel onder het spoor gaan 

 Aan de overzijde de weg vervolgen via de Scharnerweg richting Bemelen 

 Twee maal op een rotonde rechtdoor gaan. Kort na de tweede rotonde, op een splitsing rechtsaf, 

weg wordt Wethouder van Caldenborghlaan 

 Bij stoplichten rechtdoor (weg wordt Bemelerweg) 

 Stopplek aan de linkerzijde bij parkeerplaats van Voetbalvereniging Scharn (Bemelerweg 92). 

 

  



 
 

 

Etappenummer 3 

Etappenaam Maastricht – Valkenburg a/d Geul 

Loopgroep 3 

Afstand 7,3 

Startpunt etappe Bemelerweg 92 te Maastricht (parkeerplaats voetbalvereniging Scharn) 

Eindpunt etappe Plenkertstraat 63 te Valkenburg a/d Geul (Chalet Tivoli) 

Tijdstip (bij benadering) 12:48 -13:34 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Op de Bemelerweg de route vervolgen en direct linksaf de Schaandertweg (veldweg) opgaan 

 Daarna de eerste zijweg rechts  

 Na circa 350 meter kruist u een asfaltweg 

 Weg rechtdoor vervolgen (Vieversgrubweg)  

 Na ruim 800 meter een weg naar rechts negeren 

 Kort hierna op een kruising met een informatiepaneel, rechtdoor weg vervolgen 

 Na circa 500 meter de eerste weg rechts inslaan. Dit pad geheel afwandelen. Aan het eind linksaf  

 Iets verderop begint de bebouwde kom van Terblijt. De weg heet dan Lindenstraat.  

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 In Terblijt rechtdoor blijven gaan (Lindenstraat blijven volgen) 

 Aan het eind van het dorp op een minirotonde iets schuin naar rechts veder gaan tussen een bank 

(links) en een wegkruis (rechts) door, nog steeds Lindenstraat 

 Op kruising met drukke verkeersweg (N590) recht over steken. Weg rechtdoor vervolgen via 

Slakweg 

 Aan het eind van de Slakweg rechtdoor een grindweg opgaan (Toeristenweg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op de toeristenweg bij een splitsing links aanhouden (dalende weg) daarna rechts (Lange 

Bergweg).  

 Zonder afslaan de grindweg / Lange Bergweg aflopen en aan het eind rechtsaf 

 Weg vervolgen via (voet)pad langs de Geul (links aanhouden) tot bij Chalet Tivoli. 

 

  



 
 

Etappenummer  4 

Etappenaam Valkenburg a/d Geul - Schimmert 

Loopgroep 9 

Afstand 4,4 km 

Startpunt etappe Plenkertstraat 63 te Valkenburg a/d Geul (Chalet Tivoli) 

Eindpunt etappe Groot Haasdal 1 te Schimmert (kruising met Billich) 

Tijdstip (bij benadering) 13:36 – 14:04 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Bij Chalet Tivoli vanuit looprichting route linksaf vervolgen via Lijksweg richting Broekhem 

 Na een bruggetje over de Geul linksaf (Klaterstraat) richting Strabeek 

 Uitgekomen op een asfaltweg (Strabeek) rechtsaf 

 Direct na de rotonde linksaf (voetpad langs Beekstraat) 

 Onder de spoorlijn door. Rotonde recht over steken en weg vervolgen via fietspad dat onder de 

hoog gelegen autosnelweg doorgaat en daarna uitkomt op een asfaltweg (Beekstraat), die naar 

rechts opgaat 

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Na circa 250 meter rechtsaf, een voetpad op dat langs een akker naar een bosrand leidt 

 Bij de bosrand linksaf. Dit pad steeds rechtdoor blijven volgen 

 Op enig moment met een trap een heuvel op. Na nog een lichte stijging doorlopen langs een 

rechts gelegen weiland. Er volgt een haakse bocht naar links  

 Het pad (Billich) eindigt op een asfaltweg bij de kasteelhoeve Bockhof. Dit is het eindpunt van de 

etappe. 

 

  



 
 

Etappenummer  5 

Etappenaam Schimmert - Nuth 

Loopgroep 2 

Afstand 5,7 km 

Startpunt etappe Groot Haasdal 1 te Schimmert (kruising met Billich) 

Eindpunt etappe Leeuwerikstraat 2 te Nuth (Gitek Sport) 

Tijdstip (bij benadering) 14:06 – 14:42 uur 

Bijzonderheid Eerste deel volgt Pieterpad – daarna afwijking (zie beschrijving) 

 

Beschrijving: 

 Route vervolgen door rechtsaf te gaan (Groot Haasdal) via fietspad aan de linkerzijde van de weg 

 Aan het eind rechtdoor (weg oversteken) en de Pepelwyenweg (veldweg) opgaan 

 Na circa 600 meter bij een splitsing links aanhouden (Valkenburgerweg) en direct daarna rechtsaf 

(Geeneenwilgenweg). Deze uitlopen tot het einde op een asfaltweg 

 Op asfaltweg (Nieuwenhuysstraat) rechtsaf en verder Aalbeek binnen lopen 

 Na het plaatsnaambord scherp links (Hellerweg)  

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Weg wordt een veldweg en na huisnr. 4 een smal pad (Omlooppad) 

 Dit pad steeds blijven volgen tot u met een paar slingers en een voetgangerssluisje op een 

asfaltweg uitkomt. Hier rechts en direct links weg vervolgen (Weg a/d Helgats) 

 Iets verder links aanhouden (Hellegats) en door een sluisje gaan  

 Aan het eind van het pad links en direct daarna rechtsaf, weg vervolgen op Branterweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vervolg de Branterweg (wordt Horenweg)  

 Bij een kruising rechtsaf om op de Bergerweg te komen 

 Doorlopen tot de Valkenburgerweg (N298) 

 Sla linksaf op de N298 en direct daarna rechtsaf naar de Boschweg 

 Na 700 meter linksaf naar de Boschweg/de Chopinlaan 

 Sla rechtsaf naar de Chopinlaan  

 Op kruispunt schuin links aanhouden (Leeuwerikstraat) 

 Aan de rechterkant ligt het eindpunt van de etappe (Gitek Sport). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Etappenummer  6 

Etappenaam Nuth - Nuth 

Loopgroep 7 

Afstand 3,6 km 

Startpunt etappe Leeuwerikstraat 2 te Nuth (Gitek Sport) 

Eindpunt etappe Onderste Herenweg te Nuth (Kruising met Witheggerweg) 

Tijdstip (bij benadering) 14:44 – 15:07 uur 

Bijzonderheid Eerste deel wijkt af - daarna volgt de route het Pieterpad (zie beschrijving) 

 

Beschrijving: 

 Vanaf de parkeerplaats van Gitek Sport linksaf de Leeuwerikstraat op 

 Eerste weg links (Bavostraat) en direct daarna rechts (Boschweg) 

 Na 700 meter op de Valkenburgerweg/de N298 linksaf en daarna eerste weg rechts (Bergerweg)  

 Na ruim 500 meter linksaf slaan naar de Horenweg  

 Weg vervolgen tot T-splitsing Horenweg - Branterweg – Terstraten 

 Sla ter hoogte van Horenstraat 76 rechtsaf richting Terstraten  

 Weg vervolgen via Pieterpadroute 

 

 

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 De weg volgen door Terstraten tot het einde op de Maastrichterweg  

 Maastrichterweg recht oversteken, wordt Witheggerweg (veldweg) 

 Op splitsing links aanhouden 

 Bij kruising met Witheggerweg / Onderste Herenweg is de stopplek 

 

 

 



 
 

Etappenummer  7 

Etappenaam Nuth – Schinnen 

Loopgroep 6 

Afstand 5,5 km 

Startpunt etappe Onderste Herenweg te Nuth (Kruising met Witheggerweg) 

Eindpunt etappe Heisterbrug 123 te Schinnen (ter hoogte van Kasteel Terborgh) 

Tijdstip (bij benadering) 15:09 – 15:44 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Op de kruising rechtsaf de Onderste Herenweg op 

 Na circa 700 m op een asfaltweg linksaf en direct daarna linksaf de Molshag in (een veldweg) 

 Na 150 meter een smal pad rechtsaf ingaan 

 Dit pad, de Diependaalseweg (dat gaat dalen en hol wordt) aflopen tot het bij een paar huizen 

eindigt op een asfaltweg (Heggerweg) 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Op de Heggerweg links en direct daarna rechts 

 Voor de snelweg haaks linksaf lopen 

 Aan de rand van Spaubeek bij een snelwegviaduct rechtsaf slaan over de snelweg heen 

 Vervolgens linksaf de spoorlijn oversteken en rechtdoor de Moorheide (asfaltweg) volgen  

 Na de brug de eerste weg rechts nemen en daarna steeds rechts aanhouden (Oliemolenweg) 

 Uiteindelijk kruist u de weg Heisterbrug (asfaltweg) 

 Deze oversteken en het pad rechts van de weg volgen tot de oprijlaan naar kasteel Terborgh 

 Ter hoogte van Kasteel Terborgh is de stopplek 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Etappenummer  8 

Etappenaam Schinnen – Windraak  

Loopgroep 4 

Afstand 4,9 km 

Startpunt etappe Heisterbrug 123 te Schinnen (ter hoogte van Kasteel Terborgh) 

Eindpunt etappe Windraak 24a te Windraak (Esso Tankstation) 

Tijdstip (bij benadering) 15:46 – 16:17 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad (tweede deel is bewerkelijk) 

 

Beschrijving: 

 Bij kasteel Terborgh links de weg Heisterbrug oversteken en de route vervolgen via de Slakweg 

 Slakweg uitlopen tot de Panoramaweg. Daar rechtsaf en aan het einde linksaf (Kerkweg) 

 Vervolgens voor de kerk rechtsaf, de Past. Albertsstraat in en daarna bij een kapelletje links 

(Sittarderweg) 

 Na een stukje holle weg aan het einde rechts 

 Deze weg uitlopen en aan het einde linksaf (wordt Steengraafpad) 

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Na circa 200 meter rechtsaf slaan richting Heemtuin. Langs de Heemtuin lopen en aan het einde 

haaks rechts gaan. Pad verder volgen 

 Na een trapje omhoog linksaf gaan. Dit kronkelige pad komt met een trapje omlaag uit op een 

asfaltweg (Wanenberg) 

 Linksaf gaan en na 100 m verder bij een voetpad naar rechts het omhoog gaande voetpad opgaan 

 Er volgt nog een lange trap omhoog. Boven, voor een akker, linksaf slaan 

 Pad vervolgen en verderop een haakse bocht naar rechts. Daarna gaat het pad het bos in  

 Het pad komt - al dalend - uit op een asfaltweg (Hoddelslei). Sla daar rechtsaf  

 Direct daarna scherp naar links en omhoog gaan via de Botkuilweg  

 Langs een parkeerterrein komt u uit op de Windraak. Sla rechtsaf en loop door tot de Rijksweg 

 Daar wederom rechtsaf slaan en u vindt de stopplek aan de rechterzijde (Esso Tankstation). 

 

 

  



 
 

Etappenummer  9 

Etappenaam Windraak – Sittard 

Loopgroep 5 

Afstand 6,1 km 

Startpunt etappe Windraak 24a te Windraak (Esso Tankstation) 

Eindpunt etappe Sportcentrumlaan 32 te Sittard (Parkeerplaats langs de route) 

Tijdstip (bij benadering) 16:19 – 16:57 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vanaf de Esso aan de overzijde van de weg de route vervolgen en de eerste weg scherp linksaf 

slaan (Sittarderweg) 

 Op kruising bij een groot gebouwencomplex rechtdoor gaan (Helweg). Daarna na circa 250 meter 

bij een pad scherp rechts gaan. Het begin is met klinkers bestraat 

 Het pad (Akerveldweg) buigt naar rechts en daarna met een wijde boog naar links 

 Vervolgens bij de eerste kruising linksaf, de Eeckerweg in 

 U komt uit op een flinke veldweg die naar rechts opgaat (Sjteinpaedje). Deze Veldweg steeds 

rechtdoor, wordt Eeckerweg – Kolleberg – Putstraat en eindigt na ruim 1,5 km op de Markt in 

Sittard.  

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Vanaf de Markt in Sittard de Limbrichterstraat ingaan (Markt schuin links oversteken en dan 

rechtdoor) 

 Na enig moment (nog in het centrum) rechtsaf de Begijnenhofstraat volgen 

 Aan het eind van de weg linksaf slaan en de brug oversteken 

 Circa 50 meter na de brug rechtsaf een pad in dat ligt tussen de beek (links van u) en de weg 

(rechts van u). Dit pad volgt het troitoir 

 Op de (grote) kruising met de Odasingel rechtdoor en direct daarna linksaf (vlak voor de Dr. 

Schaepmanstraat) via een graspad naar het water toe 

 Via dit pad langs het water loopt u Sittard verder uit 

 Bij de kruising met de Sportcentrumlaan is het eind van de etappe.  

 


