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Wijngaarden Slavante, Hoeve Nekum en Apostelhoeve
Vanaf de bekendste wijngaard van Nederland, de Apostelhoeve, loopt deze wandeling
langs het riviertje de Jeker tot binnen de stad Maastricht. De route voert een stukje door
het centrum, langs restaurant Mes Amis, bekend om de Nederlandse wijnen op de kaart.
Via de oudste wijngaard van Nederland, Slavante, met prachtige uitzichten over de Maas,
en de hellingen van de Pietersberg kom je uit bij Hoeve Nekum aan de voet van de
Louwberg. Zowel Hoeve Nekum als de Apostelhoeve hebben wijngaarden op de
Louwberg. Na een steile klim over een holle weg bereik je je beginpunt weer.
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Routebeschrijving
1. Loop vanaf Wijngaard Apostelhoeve terug naar de kruising met de Susserweg en sla RA.
In haakse bocht naar links RD, voorbij Café Prix de Rome. Na café RA, Cannerweg.
Voor einde van de weg RA, over de stoep. Bij bushalte oversteken en doodlopende weg
inwandelen, Jekermolenweg. Aan het eind, tussen huisnummer 81 en 84 doorlopen over
stoepje, naar bruggetje over Jeker. Na de brug RD, asfaltweg met bocht naar links
volgen. Je passeert een watertje en slaat direct LA, smal grindpad in. Aan het eind, op
asfaltpad LA. Eind van het pad weer LA. Pad naar links negeren en met de bocht mee
naar rechts wandelen. Na huisnummer 27 pad LA. Dit slingerpad blijven volgen en alle
zijpaden en een fietspad negeren. Wanneer het pad uitkomt op de weg, LA. Weg met
bocht naar links en daarna naar rechts volgen. Aan het eind LA, brug over naar
stoplichten. Bij stoplichten naar rechts oversteken. Aan de overkant park inlopen via het
rechter voetpad. Vóór de kooi met de Giraffe en het meisje LA en 1e pad links nemen.
Kruising RD, met stadsmuur aan je rechterhand. Doorlopen tot kruising (Tongersestraat),
hier RA. Op nummer 5 zit Wijnrestaurant Mes Amis waar ze alleen Nederlandse wijn
schenken.
2. Na Mes Amis, RA (*kom je met de bus, loop dan in de richting van de bus door. Na
haakse bocht naar rechts, 1e straat LA). Aan het eind rechts aanhouden,
Bonnefantenstraat. Voorbij conservatorium brug passeren en RA. Eind RA, trapje op naar
stadswal. Bovenaan links aanhouden om over de stadswal te wandelen. Bijna aan het
eind, via stenen trap afdalen en RD langs de stadsmuur blijven lopen. Op splitsing rechts
aanhouden, over de brug over de Jeker. Voetpad parallel aan de weg volgen langs
volière aan je rechterhand. Fietspad kruisen en doorlopen richting stoplichten. Bij
stoplichten oversteken en rechtdoor, links langs het politiebureau, de Luikerweg RD
blijven volgen. Op ongelijkwaardige kruising RD, Luikerweg blijven volgen. Na ca. 25
meter rechts voetpad omhoog ingaan.
3. Op kruising bij parkeerplaats, LA. Parkeerplaats linksom volgen en eerste asfaltpad LA
inslaan. Eind van het pad LA. Eind van het pad RA. Je ziet links naast het pad een
wijngaard liggen (de oudste van Nederland). Op splitsing links aanhouden en volgende
splitsing weer links aanhouden, richting de kerk. Eind LA en direct RA onverhard paadje
langs boomgaard. RD door hek, met bordje Natuurmonumenten Sint Pietersberg. Pad
door weide volgen een aan de andere kant via hek verlaten. Op asfaltweg even rechts en
direct links, pad langs bosrand inslaan. Op splitsing LA langs volkstuintje. Aan het eind op
asfaltpad RA. Splitsing links aanhouden, je loopt langs de oudste wijngaard van
Nederland. Aan het eind van het pad RA, richting parkeerplaats. Neem de linker trap
richting het restaurant, maar sla bij het eerste pad LA. Bovenaan RD, onverhard pad
(Koninginnenvoetpad) met iets verderop trappen. Aan het eind Koninginnenvoetpad RA
brede grindweg. Op kruising met asfaltweg LA. Kruising oversteken en naar uitzichtpunt
ENCI-groeve.
4. Als je van het uitzichtpunt terugloopt, loop je rechtdoor verder. Op asfaltweg LA. Pad naar
rechts negeren. 1e pad LA richting Observant 5 KM en Kiekoet. Je passeert een
uitzichtpunt aan je linker hand. Loop 700 meter door tot je op een open plek komt met 4
rotsblokken. Ga hier scherp RA, smal paadje langs afrastering van weide, herkenbaar
een wit/rode markering van GR128. Op kruising met asfaltweg RD Nekummerweg. Blijf
pad volgen tussen nummer 19 en 20 door, bruggetje over Jeker oversteken. (kijkpunt
Molen Nekum) Loop voorbij Hoeve Nekum, een bekend wijnhuis, en steek Dalingsweg
over naar onverhard pad. Op splitsing RD blijven wandelen, omhoog naar de
Apostelhoeve.

Praktische informatie
Openbaar vervoer
Bushalte Bouillonstraat, Maastricht (pik de route op bij punt 2)
Eigen vervoer
parkeren bij de Apostelhoeve (parkeerterrein gelijk aan de Susserweg)
Horeca
Café Prix de Rome
(schenkt wijnen van de Apostelhoeve)
Susserweg 1, Maastricht
www.prix-de-rome.nl
Mes Amis Wijn Restaurant
(met vooral Nederlandse wijnen op de kaart, ook van Hoeve Nekum en Apostelhoeve)
Tongersestraat 5, MAASTRICHT
https://www.mesamis.nl
Buitengoed Slavante
Slavante 1, Maastricht
www.slavante.nl/
Achtergrondinformatie
De Apostelhoeve
Bij De Apostelhoeve werken inmiddels drie generaties in de wijngaard. Mathieu Hulst
wordt niet alleen bijgestaan door zijn vrouw Jelka, maar ook door vader Hugo, de
oprichter van het wijnhuis en door zoon Robin. De eerste wijnstokken gingen hier dan ook
in 1970 de grond in, kort nadat ook aan de Maas bij Slavante stokken waren geplant. De
Apostelhoeve heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot een wijnhuis voor absolute
kwaliteitswijnen. Van bijna 12 hectare wijngaard maakt de familie alleen witte wijnen, al
wordt er wel gedacht over rode. Gebruikte druivenrassen zijn riesling, auxerrois, pinot
blanc en müller-thurgau. Behalve een mooie reeks stille wijnen zijn er ook twee
mousserende: de Riesling Brut en de Cuvée XII Brut. Het hele proces is bij De
Apostelhoeve in eigen handen: van druiven telen tot flessen bottelen. Alleen de
mousserende wijnen gaan enige tijd naar Duitsland voor de tweede gisting op fles. Voor
de oogst staat onder andere een indrukwekkende oogstmachine in de schuur.
Slavante
Op een oud mergelterras van het voormalige Franciscaner klooster Slavante liet Frits
Bosch, directeur van de Maastrichtse wijnhandel Polis & Ryckelen, in 1967 een kleine
wijngaard aanplanten met müller-thurgau. Hij was daarmee de eerste wijngaardenier van
Nederland sinds lange tijd. Zijn eerste oogst was in 1970. Dames in middeleeuwse
klederdracht plukten de trossen, die vervolgens met paard en kar naar de stad werden
vervoerd. Daar werden ze op de binnenplaats van de wijnhandel geperst. In 1985
verkocht Bosch de wijngaard aan Maison Florop, een in Maastricht bekende wijn- en
kaashandel, die de stokken op haar beurt in 2012 weer te koop aanbood. De exploitant
van Buitengoed Slavante heeft toen de wijngaard overgenomen; je kunt er een picknick
reserveren of een rondleiding boeken. De buitensociëteit Slavante zelf dateert uit 1846;
zowel ex- als interieur bevatten nog vele authentieke 19e-eeuwse elementen.

Hoeve Nekum
Hoeve Nekum, een monumentale boerderij gebouwd rondom een binnenhof, dateert in
zijn huidige vorm uit circa 1600. Het historische gebouw staat zelfs afgebeeld op een
beroemd schilderij dat nu in het Louvre hangt: L´arrivée de Louis xiv au camp devant
Maestricht, van de schilder Adam Frans van der Meulen. Sinds 1934 is de boerderij in het
bezit van de familie Bollen. Huidige eigenaren zijn Math en Elsa Bollen. De wijnstokken
maakten in 1988 hun intrede op de landerijen van Hoeve Nekum; de stokken staan
aangeplant op de Louwberg en vlakbij het huis. Ze profiteren van het gunstige
microklimaat in het Jekerdal, waar het warmer en droger is dan elders in Zuid-Limburg.
Van de geoogste druiven worden zowel witte als rode wijnen gemaakt, die bij diverse
keuringen prijzen gewonnen hebben. Gebruikte druivenrassen zijn klassiek: rivaner
(synoniem voor müller-thurgau), auxerrois, riesling en pinot noir. Naast een aantal hectare
wijngaard bezit Hoeve Nekum nog diverse andere landbouwgronden.

Deze wandeling is gebundeld in een mooie wandelgids met andere wijnwandelingen van
Wanda Catsman en Mariëlla Beukers. De wandelgids met wijnwandelingen en
achtergrondinformatie is verkrijgbaar bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

