
Start en einde: 
Hoek Mergelweg/Drabbelstraat

Een wandeling door het Jekerdalpark en de 
parkengordel van Maastricht. 
Afstand ongeveer 5,5 km. 

L = links, R = rechts

Start T-splitsing Mergelweg/Drabbel-
straat. Drabbelstraat volgen, rechts 
sportvelden en links de Natuurtuinen. 
Bij T-splitsing L, na ca. 40 meter voor de 
vispassage R smal pad volgen.

In het verleden lagen er 3 molens bij Lombok 
op de Jeker. Nu rest er nog een. Voor de vis-
sen is een vispassage aangelegd om voorbij 
de stuw bij Lombok te komen.

Bij 3-sprong L (Meesenbroekweg). 
De Meesenbroekweg geruime tijd volgen, 
links de Jeker. Rechts de sportvelden. 

De Jeker is ongeveer 55 km lang en ont-
springt bij het Belgische Lens-Saint-Servais 
nabij Borgworm, stroomt door een groot deel 
van Haspengouw. Het Jekerdal is omgeven 
door zeer vruchtbare landbouwgrond. 

Bocht naar links volgen naar een plant-
soen met enkele bomen, een platte steen 
met een gedicht en een mooie bank. 
Dan L en via het bruggetje de Jeker 
oversteken en bij de Y-splitsing R om-
hoog en vervolgens boven R het trottoir 
van de Bieslanderweg volgen. 
Rechts mooi zicht op het Jekerdalpark. 
Alle zijwegen en paden negeren tot voor-
bij zwembad Jekerdal.
Niet de trappen af, maar iets verder R het 
pad het Waldeckpark in. Pad volgen naar 
de muur van het zwembad.

Links boven op de heuvel een graftombe. Het 
grafmonument van luitenant-generaal baron 
Des Tombe, hij was de opvolger van generaal 
Dibbets. 

Het Waldeckpark met rijksmonument bastion 
Waldeck, is onderdeel van de Maastrichtse 
vestingwerken - het meest zuidelijke deel van 
de Hoge Fronten - en van alle Maastrichtse 
verdedigingswerken is deze het meest gaaf 
gebleven, zoals ook de ondergrondse kaze-
matten. 
Rondom dit bastion hebben zich in het verle-
den bloedige strijdtaferelen afgespeeld. Die 
van 23 juni 1673 is daarvan de meest memo-
rable, toen sneuvelde hier Charles de Batz de 
Castelmore - vereeuwigd als D'Artagnan, de 
vierde musketier uit Alexandre Dumas' 'De 
drie musketiers' - tijdens de belegering van 
Maastricht door de Fransen.

Volg pad langs de muur tot ingang 
zwembad.  
Pad (middelste pad) volgen naar de 
oversteekplaats aan de Prins Bisschop-
singel. Oversteken en het Aldenhofpark 
in. Pad rechts aanhouden. Rechts de 
Jeker en de Tapijn. Links de Berenkuil.

De Berenkuil met Halfautomatische Troost-
machine is een kunstwerk ontworpen in 1997 
en gerealiseerd in 2001 door Michel Huisman. 
Het werk bestaat uit meerdere beelden en 
bevindt zich in en rondom de voormalige 
Berenkuil in het Aldenhofpark. 

Pad volgen, op zo'n 50 meter afstand zit 
een eenzame bronzen beer (beer Jo) met 
mensenhanden op een bankje. 

De 'berenhanden' zijn een afgietsel van de 
handen van Huisman. Het beeld kan gezien 
worden als een ode aan de bruine beren die 
in de kuil hebben geleefd en een elegie voor 
uitgestorven dieren. 

Trappen af, beneden R via brug over de 
Jeker verder. 

Links waterpoort De Reek, de Jeker langs de 
vestingmuur en rechts de voormalige Tapijn-
kazerne, nu Maastricht University. 

Dit pad volgen langs het heringerichte 
hertenkamp.
Rechtdoor blijven lopen tot voorbij de 
vogelkooi. De Sint Lambertuslaan over-
steken, het Monseigneur Nolenspark in. 
Op de 4-sprong L via brug over de Jeker 
verder, pad volgen en L de Molengang in. 

De Leeuwenmolen, ook wel Molen van Cle-
mens genoemd naar de laatste molenaar die 
in deze molen werkzaam was, is een midden-
slagmolen gelegen op de rechteroever van de 
zuidelijke tak van de rivier de Jeker.

Doorlopen en R de Sint Pieterstraat in. 
Sint Pieterstraat volgen en na ongeveer 
100 meter R de Begijnenstraat in.  
Dan L Faliezusterspark in. Pad R in en 
volgen, links het Patervinktorentje, door- 
lopen en L bruggetje over dan R naar de 
Helpoort. 
Loop verder het Stadspark in en op 3- 
sprong R. Via brug over de Jeker verder 
en pad volgen tot einde vijver, dan R. 

Overzijde van de vijver mooi zicht op het 
Rondeel de Vief Köp. Deze vijver is nog een 
restant van het kanaal Maastricht Luik. 

Pad langs vijver volgen en direct weer R. 
Langs de vijverkade lopen, na 50 meter  
L. Weg (Sint Pieterskade) oversteken het 
Monseigneur Nolenspark in. Pad recht-
door volgen, bij 3-sprong R tot aan de 
eendenvijver, dan L. 

Aan de overzijde van de eendenvijver ligt een 
bastion van de vroegere stadsomwalling van 
Maastricht. 

Pad volgen en bij 3-sprong L, volgende 
3-sprong R.
Weer een 3-sprong, nu rechtdoor met 
rechts grote open plek. Pad volgen en bij 
tweede 3-sprong L, dan rechtdoor, fiets-
pad oversteken, Henri Hermanspark in. 
Pad volgen, bij tweede 3-sprong R, de 

Sint Hubertuslaan oversteken en over het 
voetpad de Tapijn in. 
In de Tapijn rechtdoor lopen langs de ge-
bouwen van de Maastricht University en 
kruispunten negeren. Voorbij het hoofd-
gebouw maakt het pad een grote bocht 
naar links tot aan de Prins Bisschopsin-
gel, daar R. Na 40 meter oversteken en 
L, dan de brug over naar R (Jekerweg). 

De twee grote bomen rechts naast de Jeker 
zijn waarschijnlijk de oudste en grootste Flad-
deriepen (Steeliepen) in Maastricht. Rechts 
van het te volgen pad Het Jekerpark, het is 
een voortzetting van het Stadspark en is te-
vens onderdeel van het natuurgebied Jeker-
dal. 

Jekerweg volgen bij 3-sprong R de Wijn-
gaardstraat in. Volg het pad door het 
grasland, kruis het fiets-/voetpad.
Het pad slingert verder langs de Jeker en 
eindigt op de Meesenbroekweg. Daar R 
en weg volgen. Bocht naar links volgen 
en na ong. 25 meter rechtdoor de dood-
lopende weg in. Aan einde L voetpad in.
Einde voetpad R Laan van Brunswijk. 
Aan einde van de Laan van Brunswijk R 
Mergelweg. Na ong. 250 meter bent u 
weer bij het beginpunt aangekomen.
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