
SCOOTMOBIELROUTES OMGEVING MAASTRICHT
onbeperkt recreëren

De Zuid-West hoek



ONBEPERKT RECREËREN IN MAASTRICHT

Voor u ligt de Brochure Scootmobielroute De Zuid-West hoek. 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 Ergothe-
rapie. 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

Aan de zuidwestelijke zijde van Maastricht hebben we de grensover-
schrijdend mogelijkheden opgezocht voor scootmobielers. We vonden 
enkele routes met mooie heuvels en wijnboerderijen. We beginnen bij 
het standbeeld van een bekende Fransman die in Maastricht gesneu-
veld is: d’Artagnan. Zijn standbeeld staat in het Aldenhofpark. In 1673 is 
deze kapitein van de musketiers omgekomen in Maastricht. Het stand-
beeld herinnert ons aan hem.



DE ROUTE

d’Artagnan (1) is vooral bekend geworden door de romans van Alexan-
der Dumas. ‘Een voor allen en allen voor een’ was de beroemde spreuk 
van de Musketiers. In Maastricht gaan nog veel verhalen over hem de 
ronde.

Vanaf het Aldenhofpark vervolgen wij onze route over de Tongerseweg 
via Biesland naar Wolder.

APOSTELHOEVE

Ter hoogte van café de Pepel neemt u aan de linkerkant de Pletzerstraat. 
Rij deze helemaal af. Ga op de splitsing naar rechts en neem de Dalings-
weg naar de Apostelhoeve (2), de bekendste wijnverbouwer van Maas-
tricht. Het is altijd een bezoek waard. Ook een flesje is zeer smaakvol!  
We gaan onze weg vervolgen naar België en wel naar Vroenhoven. (3) 
Vroeger was dit plaatsje het nachtelijke uitgaanscentrum voor menig 
Maastrichtenaar. Vroenhoven hoort tot de gemeente Riemst.



BRUG OVER HET ALBERTKANAAL

We gaan weer terug via de Pletzerstraat en dan linksaf naar de brug 
over het Albertkanaal. Hier gaat u linksaf en via de Muizenberg naar 
Kanne. (4) 
De weg waar we ons dan bevinden geeft het gevoel dat we in Duits-
land of Frankrijk zijn. Het Jekerdal met zijn wijngaarden en de Has-
pengouw met zijn fruitbouw is toch wel apart. Langs het Albertkanaal 
geniet u van het mooie uitzicht. Onder aan de Muizenberg arriveren we 
dan in Kanne. Bij veel Maastrichtenaren bekend van de feestgrotten.

KANNE

Deze deelgemeente van Riemst ligt pal aan de Nederlands-Belgische 
grens, aan de Jeker. Het wordt in tweeën gedeeld door het Albertkanaal. 
Kanne ligt in het dal tussen het Plateau van Caestert (Sint-Pietersberg) 
en de Muizenberg. Een groot deel van de inwoners zijn Nederlanders. 
Dat komt vast door de aantrekkelijkheid van het dorp! Aan de andere 
zijde van de grens ligt het bekende kasteel Neercanne.



NEERCANNE

Een van de beste plekjes in Maastricht om te dineren. Tijdens de 
Eurotop van 1991, de vergadering waar het Verdrag van Maas-
tricht uit voortkwam, dineerden de Europese regeringsleiders 
met Koningin Beatrix in dit restaurant. Diverse molens aan de 
Jeker zijn ook zeker een bezoekje waard. 

Door de mergelsteen hier is de flora en fauna bijzonder. In het 
gangenstelsel worden champignons geteeld en in het dorpje zijn 
ook grotwoningen te zien.

In het centrum van Kanne zijn veel leuke terrasjes, ideaal om 
even te pauzeren. 

Ga vervolgens via de Mergelweg weer naar Maastricht. Al snel 
loopt de weg omhoog naar de Observant. (5)

D’N OBSERVANT

Hier heeft u een prachtig uitzicht op onze mooie stad. De vijvers 
die hier ontstaan zijn door de afgravingen van de Sint-Pieters-
berg vormen een waar spektakelstuk. Via het Encibos kunnen 
we de Sint Pietersberg (6) bereiken. Een bezoek aan het Fort 
Sint-Pieter is absoluut de moeite waard. 



EXTRA ROUTE - ZUID WEST HOEK

Deze routebeschrijving biedt wat extra mogelijkheden voor de 
scootmobielroute Zuid West Hoek. In verband met het bereik 
voor elektrische rolstoelen hebben we dit als aanvulling gegeven.

BELEVINGSCENTRUM WOII EN BINNENVAART

Deze aanvullende route begint vanaf de brug bij Vroenhoven. 
Onder deze brug ligt het Belevingscentrum over de Tweede We-
reldoorlog en de binnenvaart. Er is hier uitgebreide documenta-
tie te vinden en een Brasserie voor een lekker kopje koffie. 

We vertrekken richting Vroenhoven met haar kleine gemeen-
schappen en de typische boerderijen in het gehucht Heukelom. (7) 



Vanaf Heukelom gaan we verder in de richting van deelgemeen-
te Zichen-Zussen-Bolder. (8)

ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER

Deze deelgemeente van Riemst en de Haspengouw heeft drie 
parochies met een eigen dialect. Een typisch kenmerk zijn de 
boerderijen van kalkzandsteen en hun landelijke, agrarische ka-
rakter. Hier zijn ook mergelgrotten met champignonkwekerijen.

We vervolgen onze weg naar Eben-Emael. (9)



EBEN EMAEL

Fort Eben Emael is een grote belevenis als verdedigingslinie in 
Maastrichtseomgeving. In de gemeente is er een museum, ligt 
het Albertkanaal en zijn er kwaliteitsrestaurants. Na deze ge-
meenschap te hebben bezocht vervolgen wij onze weg naar 
Kanne, waar wij aansluiten bij de Zuid-West route.

DETAILAFSTANDEN ZUID-WEST HOEK

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.

EXTRA ROUTE - OP ZOEK IN BELGIË

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.

Aldenhofpark - Pletzerstraat 2,6 km

Pletzerstraat - Apostelhoeve 800 m

Apostelhoeve - Vroenhoven 2,1 km

Vroenhoven - Muizenberg 1,3 km

Muizenberg - Neerkanne 1,5 km

Neerkanne - Kanne 350 m

Kanne - D’n Observant  2,2 km

D’n Obervant - Fort Sint Pieter 4,0 km

TOTAAL:           14,9 km

Brug Vroenhoven /Belevingscentrum
Heukelom 2,8 km
Zichen-Zussen-Bolder 2,1 km
Eben-Emaal (Fort) 4,3 km
TOTAAL: 9,2 km
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