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Activiteit:  Excursie Maastricht 

 Fort St.-Pieter & Mergelgroeve Jezuïetenberg 
  

Wanneer: Zaterdag 27 augustus 2022,  

Locatie: Brasserie Montenova; Luikerweg 78  

 

 

Het bestuur van de Sectie Monumenten nodigt u uit voor een excursie naar 

Maastricht met een bezoek aan twee unieke monumenten met een verrassende 

geschiedenis.  

 

PROGRAMMA: 

 

Vanaf 10.00 uur: ontvangst in Brasserie MonteNova met koffie,  cappuccino of 

kop thee & verse vlaai met keuze uit: diverse fruitvlaaien | kruimelpudding | 

rijstevlaai. 

Om 11.00 uur bezoek aan het Fort St.-Pieter waar we een rondleiding krijgen 

door de goed geïnformeerde gidsen Jos Notermans en Ed Houben.  

Om 12.15 zijn we terug bij MonteNova voor de lunch, die tot 13.30 uur kan 

duren. De lunch bestaat uit een lunchplank met Barrabroodjes belegd met 

zalm | ham | kaas | prosciutto | geitenkaas | saladegarnituur. 

Om 14.00 uur krijgen we een rondleiding in de Jezuietenberggroeve:  Doe 

warme kleding aan want het is er altijd maar 12 graden.  Kom niet te laat want 

de buitendeur gaat ook om 14.00 uur weer dicht. 

 

Tot slot kun je desgewenst nog deelnemen aan een wandeling langs Chateau 

Neercanne en de kapel van Neercanne o.l.v. Arthur Coppes en Servé Minis. 

 

Na aanmelding wordt een kaartje toegezonden met de parkeergelegenheden. 

 
 



Fort St.-Pieter  

 

Fier boven op de Sint-Pietersberg beschermt Fort Sint Pieter al ruim 300 jaar de stad Maastricht 

tegen de vijand. Het fort is één van de hoogtepunten op de berg. De directe aanleiding om er een 
fort te bouwen was het beleg van 1673 door Lodewijk XIV, de Franse Zonnekoning. De stad 
werd toen vanaf de Pietersberg  beschoten en in slechts dertien dagen veroverd. 

 

Ter verdediging van het schootsveld ten 

zuidwesten van de stad is het Fort Sint 

Pieter gebouwd op de noordelijke uitloper 

van de Sint Pietersberg.  Met de bouw van 

het fort werd in het najaar van 1701 een 

begin gemaakt en het werd binnen een jaar 

voltooid. Het fort heeft een vijfhoekig 

grondplan en rond het fort ligt een droge 

gracht.  We bezoeken in het fort de galerij 

met acht kanonnen en de mortiergalerij 

waar nog een enkel mortier staat opgesteld 

 

Jezuïetenberggroeve   

 

Deze mergelgroeve is het mooiste 

ondergrondse museum van Europa en 

sinds 1996 als Rijksmonument 

beschermd. Tussen 1860 en 1960 

trokken studenten van de Jezuïetenorde 

op hun vrije woensdagmiddag  ter 

ontspanning de groeve in. Zij maakten er 

houtskooltekeningen, schilderijen en 

beelden hetgeen resulteerde in vele 

honderden  kunstwerken en zelfs 

bouwwerken zoals de poort van het 

paleis van de Assyrische koning Sargos; 

het Alhambra;  een ondergrondse kerken zelfs  de maquette van de ideale vestingstad in mergel. 

 

Kosten en aanmelding uiterlijk 1 augustus 2022 

De kosten voor onze leden en gezinsleden bedraagt € 40 en voor introducés € 45 

Er is een maximum van 40 personen en de inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding: dus 

wacht niet tot het laatste moment om je aan te melden. 

Je kunt je aanmelden voor deze excursie door tijdige betaling van de kosten via overschrijving op 

het IBAN-nummer NL88 INGB 0007 811398 t.n.v. LGOG – Sectie Monumenten. Tevens een 

email met de naam van de deelnemers en woonplaats sturen aan: Servé Minis via 

serve.minis@hotmail.com.  
 

Bij vragen neemt u contact op met: 

• Dhr. Arthur Coppes    tel. 06-53 296 007 

• Dhr. S. Minis, secretaris tel. 06-39 582 195 
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