
SCOOTMOBIELROUTES OMGEVING MAASTRICHT
onbeperkt recreëren

Zuid Westelijk Heuvelland naar Dagboek van een Herdershond



ONBEPERKT RECREËREN IN MAASTRICHT

Voor u ligt de Brochure Scootmobielroute Zuid Westelijk Heuvelland 
naar Dagboek van een Herdershond. Met grote zorg en op basis van 

eigen ervaring is deze voor u samengesteld. Er is rekening gehouden 

met de lengte, de begaanbaarheid van de weg en de mogelijkheid om 

met een scootmobiel ergens te pauzeren.  

Deze scootmobielroute kwam tot stand door een samenwerking van 

Stichting Samen Onbeperkt en Zuyd Hogeschool opleiding Ergotherapie. 

De samenstellers zijn John Storms en Janna Puts. 

Benieuwd naar de andere routes? 

Kijk op www.samenonbeperkt.nl voor de mogelijkheden. 

Weten waar u in Maastricht een scootmobiel kunt lenen?  

Kijk dan op:  

www.gemeentemaastricht.nl 

/ bestuur-en-beleid 

/ beleid

/ maatschappelijke-zorg-en-welzijn 

/ scootmobiel-uitleen

Heeft u tips of aanvullingen? Neem dan contact met ons op. 

We wensen u veel scootplezier! 

Alle brochures zijn tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van Gemeente Maastricht.

SAMEN
ONBEPERKT

T  0631176949
E  samenonbeperkt@gmail.com
W www.samenonbeperkt.nl

Stichting SAMEN ONBEPERKT

Concordiastraat 12
6226 GD Maastricht

INLEIDING

Deze route gaat voor een belangrijk deel over het plateau van Margraten.  

Vertrekpunt is het dorp Bemelen, grenzend aan de Maastrichtse wijk 

Scharn, het Keerderstraatje en de Molenweg. Het kerkje waar vele Maas-

trichtenaren hun huwelijk lieten inzegenen is ons uitgangspunt.

Van daaruit gaan we via de dorpen Cadier en Keer, Eckelrade, St. 

Geertruid en Libeek naar Mesch. Het laatste gedeelte zal ons bekend 

voorkomen als de openingsscene van de TV-serie Dagboek van een 

herdershond. Via Rijckholt en Gronsveld komen we dan op de Molenweg.



GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN

Eijsden en Margraten zijn onlangs gefuseerd tot één gemeente.  

De gemeente grenst voor een groot deel aan Maastricht.  

De dorpen die we bezoeken zijn aantrekkelijk met veel tradities.  

Elk dorp heeft nog altijd iets eigens.

Vanuit Bemelen (1) gaan we naar de kleine rustieke buurtschap Antonius-

bank. Dit buurtschap heeft een drietal hoeves. Een licht heuvelachtig 

gebied brengt ons dan in Cadier en Keer aan de top van de Keerder-

berg. (2) 

ECKELRADE

Eckelrade is bekend van de Stichting Wereldwijd, een opleidingsinsti-

tuut voor Asielzoekers (fietsmontage). Het Savelsbos waar we door-

komen is een van de mooiere bossen in Zuid Limburg. Akkerbouw en 

fruitteelt komen hier veel voor. ‘De joonkheid’ en ‘het planten van de 

mei-den’ is een bekende folkloristische activiteit. (3)

 
 
 
 

CADIER EN KEER

 

We komen  boven aan de Keerderberg. Het Panorama op Maastricht is 

mooi. 

 

Linksaf volgen we dan de Rijksweg tot de Eckelraderweg (bij de Subaru 

garage). Hier gaan we rechtsaf en via een bos, een bochtrijke afdaling 

en een heuvelachtige weg bereiken we het buurtschap Eckelrade. 



Komende vanaf Eckelrade gaan we linksaf door het dorp.  

De dorpskern is een beschermd dorpsgezicht met een middeleeuws 

stratenplan. (4)

Ook het oude kerkje gemaakt van mergel, uit de 11e eeuw, is meer dan 

de moeite waard. Het in het centrum gelegen pannenkoekenhuis heeft 

een terras dat ook geschikt is voor scootmobielen. 

Ons eindpunt Mesch is van hieruit op twee manieren te bereiken.  

Ofwel via de Boekel en Moerslag met Camping Bosrand.  

Ofwel via Libeek.

 

SINT GEERTRUID LIBEEK

We raden aan om voor de laatste weg te kiezen. Het kleine buurtschap 

Liebeek ligt aan de Zeven heuvelenweg. De hoeve Libeek is een kas-

teelachtige hoeve uit de 13e eeuw. De moeite waard voor een stop. 

Ook ligt er een mooie vakwerkboerderij. 

De Zeven heuvelenweg die we vervolgen is bekend van de openings-

scene van Dagboek van een herdershond. Velen onder ons herinneren 

zich nog de val van Joop de Meyere toen hij met zijn fiets de weg 

afreed.

Uiteindelijk bereiken we dan Mesch. (5)
 



Het zuidelijkste kerkdorp van Nederland ligt aan het riviertje de Voer 

op een steenworp afstand van Voeren. 

MESCH

Deze Belgische gemeente is bekend vanwege de taalproblemen.  

De uitslag van de verkiezingen in Voeren heeft veelal consequenties 

voor het korte weggetje tussen Mesch en Voeren. Als de Franstaligen de 

macht hebben is het niet ongebruikelijk om het verkeer te ontregelen. 

Men zet dan gewoon een paaltje. De drugsproblematiek in Nederland 

is dan het argument.

Mesch is het eerste dorp in Nederland dat op 12 september 1944 door 

de Amerikanen werd bevrijd. Een gedenksteen herinnert hier nog aan.

 

Vanuit Mesch gaan we dan via de voormalige grensovergang Withuis, 

langs Mariadorp richting Rijckholt. (6) 

VOEREN



RIJCKHOLT

Het kasteel Rijckholt is de moeite waard. Vroeger was dit een jeugd-

herbergberg. Nu wordt het kasteel geëxploiteerd door een vroegere 

TV-persoonlijkheid, Fred Racké. 

Toeristische trekpleisters zijn de vuursteenmijnen en de Henke put.  

We vervolgen de weg naar Gronsveld. (7)

GRONDSVELD
Gronsveld heeft een rijk verenigingsleven met een bekende Schutterij en 

een koninklijke harmonie. Ook het Savelsbos, het kasteel en de koren-

molen vlak buiten het dorp kunnen vermeld worden als bezienswaar-

digheid. 

Buiten het dorp komen we al snel in de Maastrichtse wijken de Heeg en 

Heer. De weg volgend zijn we al snel op de Oude Molenweg, waar we 

de weg richting Bemelen bereiken. 

DETAILAFSTANDEN ZUIDELIJK HEUVELLAND

 

 
Attentiepunten:
• Wanneer de accu niet voldoende is opgeladen,  kan een later startpunt  
mogelijk een oplossing zijn. 
• Denk ook aan de mogelijkheid om naar het startpunt gaan met vervoer op maat. 
• Bij toeristische rijwijze kan de tour enkele uren duren. 
• Wij maken er toch geen race van. 
• Station Maastricht Noord ligt aan de route. Maastricht Centraal is in te plannen.
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