
Routebeschrijving

Start en eind: Moletteplein bij kerk Oud-Caberg
Afstand: ca. 6 km

Wandeling IVN Maastricht     
Belvédèreberg/Lanakerveld
Nieuwe toekomst op oude grond  

De	route	 loopt	 voor 	een	deel 	over	onverharde	
paden.	Het	kan	drassig	en	modderig	zijn.						

Ga	 voor	 de	 kerk	 de	 trappen	 af	 en	 naar	 R	 (van	
Akenweg).	Weg	volgen,	zijstraten	 negeren,	einde	
weg	bij	Y-splitsing	bocht	naar	 rechts	volgen	en	bij	
het	 kruispunt	 de	zebra	oversteken	en	meteen	L.	
Dan	 RD	 naar	 rotonde.	 Bij	 rotonde	 zebra	
oversteken	 en	 RD 	 (Carl	 Smulderssingel).	 Weg	
volgen	 en	 bij	 huisnummer	 78	 L	 de	 straat	
oversteken	 en	 het	 bos	 in	 gaan.	 Volg	 hier	 het	
kronkelende	 pad	 dat	 via	 trappen	 naar	 beneden	
gaat.	Je	loopt	over	een	oude	stortplaats.		
[Markant	punt	1]
Beneden	 aangekomen	RD	 het	 dijkje	 op	en	 voor	
de	greppel	R. 	Einde	greppel	L	naar	fietspad.	Steek	
bij	 het	 stoplicht	 voor	 fietsers	 de	weg	over	 en	 ga	
RD	 over	 het	 fietspad	 (Pontonniersweg).	 Je	 komt	
o.a.	 langs	de	GAMMA.	Einde	fietspad	weg	over-
steken	en	R,	einde	straat	L.	Blijf	links	lopen	en	ga	
onder	 het	 spoorviaduct	 door.	Voor	 je	 zie	 je	 een	
groene	 ophaalbrug,	 ga	 vóór	 deze	 brug	 naar	 L	
(Jaagpad	West).
[Markant	punt	2]
Volg	deze	weg	langs	de	woonboten, 	vrij	 snel	zie	je	
rechts	 de	 waterpoorten	 van	 het	 voedingskanaal.	
Voorbij	 de	 laatste	woonboot	 wordt	 de	weg	onver-
hard.	Hier	 is	de	bever	 ook	actief,	let	maar	eens	op	
knaagsporen.	Bij	Y-splitsing	 links	aan-houden,	 licht	
stijgend.	Je	komt	 bij	 een	open	 plek	met	 links	een	
doorgang	 onder	 het	 spoor.	Ga	 hier	 onderdoor	 en	
RD,	iets	verderop	zie	je	rechts	een	klappoortje	met	
een	pad	omhoog	naar	de	top	van	de	Belvédèreberg.	
Volg	dit	steile	pad. 	Ga	boven	naar	R, 	hier	heb	je	een	
fantastisch	uitzicht	over	de	Maas.	
[Markant	punt	3]
Volg	het	 pad	bergafwaarts	naar	een	geasfalteerd	
terrein	met	een	 infobord.	Ga	bij	 het	 hek	door	 de	
draaipoort	 en	 loop	 de	weg	 af	 naar	 beneden. 	Je	
bent	 nu	 bij	 de	 drukke	Brusselseweg. 	Steek	 over	
en	ga	op	het	 fietspad	R,	onder	het	 spoorviaduct	
door	en	eerste	weg	L	 (Kantoorweg).	Bij	T-splitsing	

L,	veldweg	 volgen	onder	het	 spoor	door. 	Je	bent	
nu	in	het	Zouwdal.	
[Markant	punt	4]
Ga	 op	 kruispunt	RD,	 het	 kan	 hier	 erg	 modderig	
zijn. 	Rechts	zie	een	langgerekte	bosschage.	Hier-
achter	 wordt	 binnenkort	 gestart	 met	 de	 aanleg	
van	Zonnepark	Lanakerveld.	
[Markant	punt	5]
Bij	het	volgende	kruispunt	staat	een	kapel.	
[Markant	punt	6]

Ga	 hier	 L	 door	 een	 holle	 weg	 die	 licht	 omhoog	
loopt. 	 Boven	 aangekomen	 heb	 je	 rondom	 een	
mooi	 uitzicht	 over	 het	 Lanakerveld,	 het	 oudste	
landbouwgebied	van	Nederland.	
[Markant	punt	7]
Eerste	 weg	R. 	Als	 je	 naar	 links	 kijkt	 zie	 je	 in	 de	
laagte	het	 buurtschap	 Aen	 de	Wan.	Deze	 laagte	
was,	net	als	het	Zouwdal,	lang	geleden	een	water-
voerend	 dal. 	 Hier	 liep	 vroeger	 het	 Hezerwater.	
Door	het	graven	van	het	Albertkanaal	eindigt	het	
Hezerwater	nu	in	dit	kanaal.	
Waar	 de	 veldweg	 eindigt	 L,	 je	bent	 weer	 op	 de	
van	Akenweg.	Langs	deze	weg	liggen	enkele	oude	
boerderijen.	
[Markant	punt	8]
Na	enkele	honderden	meters	komt	de	kerk	weer	
in	zicht,	je	bent	aan	‘t	eind	van	de	wandeling.



Markante punten langs de route

1]	Steilrand	bij	het	Rondeel
Het	 pad	 waar	 je	 nu	 over	 loopt	 is	 aangelegd	
door	 CNME	 Maastricht	 en	 regio.	 Het	 is	
aangelegd	 op	 een	voormalige	 stortplaats,	 dat	
kun	 je	 goed	zien	bij	de	 lange	 trap.	Hier	 steekt	
het	 afval	 door	 de	 deklaag	 en	 helaas	 zien	 we	
dat	door	de	 aanleg	van	dit	pad	hier	het	 illegaal	
storten	 van	 afval	 weer	 toeneemt.	 Het	 is	 een	
mooie	 ontsluiting	 van	 een	 interessant	 stukje	
nieuwe	natuur	op	oude	grond.	
Mogelijk	 komt	 er	 in	 de	 toekomst	 een	pad	 dat	
de	 steilrand	 volgt	 door	het	 bos	 in	 de	 richting	
van	de	 Sandersweg	en	dat	 doorloopt	 naar	 de	
Belvédèreberg.	

2]	De	Zuid-Willemsvaart*
Oorspronkelijk	aangelegd	tussen	1804	en	1809	
en	bedoeld	als	 voedingskanaal	vanaf	de	 Maas	
voor	 het	 door	 Napoleon	 bedachte	 kanaal	
tussen	 Antwerpen,	 Venlo	 en	 de	 Rijn.	 Dit	 z.g.	
‘Grand	Canal	du	Nord’	is	nooit	voltooid.	Tussen	

1825	 en	 1850	 is	 door	 koning	 Willem	 I	 met	
gebruikmaking	 van	 dit	 kanaal	 de	 Zuid-
Willemsvaart	 in	fases	aangelegd	en	via	 sluis	19	
verbonden	 met	 het	 Bassin.	 De	 sluis	 bij	
Bosscherveld	 is	 pas	 in	 1934	 aangelegd	 om	
grotere	 schepen	op	het	 kanaal	 toe	 te	 kunnen	
laten.	 Opmerkelijk	 is	 dat	 tussen	 de	 sluizen	bij	
Maastricht	en	Lozen	(B),	een	afstand	van	ca.	45	
km,	geen	enkele	andere	sluis	zit.	

3]	De	Belvédèreberg	(75	m	+NAP)
Op	 deze	 plek	 was	 in	 het	 verleden	 een	 löss-
groeve	 waar	 de	 oudst	 gedateerde	 archeo-
logische	 resten	 van	 Nederland	 zijn	 opge-
graven.	 In	dit	 gebied	 en	ook	 richting	Lanaker-
veld	 zijn	 sporen	 van	 menselijke	 bewoning	
gevonden	 van	 zo’n	 250.000	 jaar	 geleden.	 De	

groeve	 is	 volgestort	 met	 in	 totaal	 3,8	miljoen	
ton	afval	en	is	nu	de	Belvédère-berg,	 in	beheer	
bij	 Bodemzorg	 Limburg	 dat	 in	 heel	 Limburg	
voormalige	 stortplaatsen	 nieuwe	 functies	
geeft.	 In	 2019	tekenden	de	Universiteit	 Maas-
tricht	en	Bodemzorg	Limburg	 het	Maastrichts	
EnergieAkkoord	 voor	 de	 aanleg	 van	 30.000	
zonnepanelen,	 goed	voor	 het	jaarlijks	verbruik	
van	 3.000	 huishoudens.	 De	 universiteit	 krijgt	
50%	van	de	opgewekte	stroom.	
De	 berg	 maakt	 deel	 uit	 van	 het	 herstruc-
tureringsproject	 Belvédère	 en	 is	 opengesteld	
als	wandelgebied.	Op	termijn	wordt	dit	gebied	
onderdeel	 van	 de	 ‘groene	 gordel’	 die	 tot	 aan	
het	 Frontenpark	 loopt.	 Voor	 de	 muurhagedis	
en	 de	 hazelworm	 zijn	 er	 schanskorven	 en	
takkenrillen	aangelegd.

4]	Het	Zouwdal*
Voor	je	zie	je	 een	droogdal	liggen,	hier	stroom-
de	ooit	het	riviertje	de	Zouw.	De	 linkerhelling	is	
iets	 steiler	 dan	 de	 rechterhelling.	 Dit	 komt	
door	de	 ligging	van	het	dal	t.o.v.	 de	 zon.	Tem-
peratuur,	water	en	zonnestand	zorgden	ervoor	
dat	 de	 linkerhelling	 (schaduwkant)	 langer	
bevroren	en	intact	bleef	en	de	rechterhelling	in	
de	 zon	 sneller	 ontdooide,	 droger	 werd,	 ero-
deerde	en	daardoor	vlakker	werd.

5]	Zonnepark	Lanakerveld
Het	 bedrijf	 Sunvest	 start	 hier	 (zie	 blauw	 ge-
markeerd	 veld	 op	 het	 kaartje)	 in	2023	 met	 de	
aanleg	 van	 een	 groot	 zonnepark	 van	 32	 ha.	
genoeg	om	 20.000	huishoudens	van	stroom	 te	
voorzien.	 Bij	 de	 aanleg	wordt	 landschap,	 eco-
logie	 en	waterbeheer	zoveel	mogelijk	 ingepast	
in	 het	 geheel.	 CNME	 en	 omwonenden	 zijn	

hierbij	 betrokken.	 Ondanks	 de	 vele	 protesten	
wordt	dit	plan	uitgevoerd.

6]	Kapel
Dit	 is	 de	 Kapel	 van	 O.L.	 Vrouw	 van	 zeven	
smarten.	 De	 schutterij	 St.	 Sebastianus	 uit	
Lanaken	heeft	deze	 kapel	tot	1830	gebruikt	als	
rustaltaar	 tijdens	 de	 jaarlijkse	 sacraments-
processie.	Vanaf	1870	 behoort	 de	 kapel	bij	 de	
parochie	Heilig	Hart	van	Jezus	in	Oud-Caberg.		
Oorspronkelijk	 stond	 er	 een	 grotere	 mergel-
stenen	 kapel.	Omdat	 die	 in	 verval	 raakte	 is	 in	
1921	 de	 huidige	 kapel	 gebouwd.	 De	 kapel	 en	
de	wegkruizen	in	het	Lanakerveld	worden	door	
buurtbewoners	onderhouden.	
Onlangs	is	er	een	nieuwe	lindeboom	 achter	de	
kapel	 geplant,	 zodat	 het	 er	weer	 drie	 zijn.	 Zij	
symboliseren	 de	 christelijke	 waarden	 Geloof,	
Hoop	en	Liefde.

7]	Het	Lanakerveld*
Dit	 is	het	 oudste	 landbouwgebied	van	Neder-
land.	 In	 feite	 loopt	 het	 verder	 door	 richting	
België,	 maar	 het	 Albertkanaal	 en	 de	 indus-
triezone	 Lanaken	hebben	grote	 stukken	 ‘afge-
snoept’.	In	het	Lanakerveld	zijn	meerdere	vind-
plaatsen	 uit	 de	 tijd	 van	 de	 Bandkeramiekers,	
die	 zich	hier	zo’n	7.400	jaar	geleden	vestigden.	
Het	Lanakerveld	wordt	door	twee	 droogdalen	

doorsneden,	 het	Zouwdal	en	 het	Wandal	 (hier	
stroomde	 het	 Hezerwater).	 In	 de	 verte	 zie	 je	
een	kleine	groep	witte	 huizen	liggen,	 dit	 is	het	
gehucht	 ‘Aen	 de	 Wan’.	 Dit	 ligt	 dus	 in	 het	
Wandal.	 Deze	 droogdalen	 voerden	 bij	 hevige	
regenval	 het	 water	 vanuit	 België	 af	 naar	 de	
Maas.	In	de	loop	der	tijd	is	deze	functie	door	de	
bouw	 van	 nieuwe	 woonwijken	 en	 de	 aanleg	
van	het	Albertkanaal	komen	te	vervallen.	Maar	
als	je	even	moeite	doet	kun	je	het	Wandal	door	
de	wijken	volgen	tot	aan	de	Dousberg!
				
8]	van	Akenweg	met	oude	boerderijen*
De	 mooiste	 straat	 van	 Oud-Caberg	 met	 een	
aantal	 oude	 carréboerderijen	 die	 allemaal	
stammen	 uit	 de	 periode	 van	 1750	 tot	 1850.	
Alleen	 de	 Tisiushoeve	 is	 nog	 in	 gebruik	 als	
boerderij.	 Hier	 zit	 trouwens	 de	 grootste	
kolonie	huiszwaluwen	van	Maastricht.	
De	 andere	 boerderijen	 hebben	 een	 woon-
bestemming	 gekregen	 of	 zijn	 als	 B&B	 in	
gebruik.

*	Lees	meer	over	deze	markante	punten	in	
het	boek	‘Natuurlijk	Maastricht’
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