1026 MAASTRICHT – Amby 11 km – 8,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u over de Ambyerheide en via mooi natuurgebied naar het
Geuldal. U loopt via steil bospad door het natuurgebied De Dellen omhoog. Boven bij uitzichtpunt heeft u
prachtig uitzicht over de voormalige groeve Curfs. Dan loopt u even door de rand van Berg en Terblijt. Via
leuke bospaadjes en veldwegen wandelt u via de Ambyerheide terug. U kunt de route inkorten tot 8,8 km.
Startadres: Hairz & Coffeez, Ambyerstraat Noord 102, Maastricht. Tel:043-3625230. Geopend: Dagelijks
vanaf 10.00 uur, zondag en maandag gesloten. (U kunt parkeren in de straat).
Gps afstand: 11000 m. Looptijd: 2.30 uur. Hoogteverschil: 72 m.

blz 2 van 3

1026 MAASTRICHT – Amby 11 km – 8,8 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Neem nu
de eerste weg R (Lindenplein). Aan de kruising
gaat u L (Achter de Hoven 4-29). Negeer
klinkerweg rechts (Cypressenhoven). Aan de Tsplitsing gaat u R (Hagenstraat). (U passeert
meteen rechts het witte voormalige herenhuis/
e
carréhoeve Hagerhof/Tiendschuur (18 eeuw). Even
verder bij hoge tuinmuur ziet u boven op het dak een
torenklokje). Negeer voetpad rechts.
Aan de
kruising
bij
aanleunwoningen
van
het
woonzorgcomplex Hagerhof gaat u RD. Aan 4sprong bij stenen wegkruis en zitbank gaat u bij
verbodsborden RD over de veldweg. Na 400 m.
gaat u aan de 3 - sprong van veldwegen bij breed
verzinkt stalen hek en bij kruisje op betonnen
paal L door het draaihekje (stegelke) en u loopt
het kwetsbare waterwingebied binnen en volg RD
de grindweg. (U loopt nu door het waterwingebied
Ijzeren Kuilen. Rechts passeert u meteen een
waterwinput/waterpomp. Even verder, waar de
grindweg bij trafohuisje en de volgende waterpomp
flauw naar rechts buigt, ziet u scherp links de St.
Walburga kerk (1864-1867) in Amby). Steek bij
volgende breed hek via stegelke de klinkerweg
over en loop RD over het smalle bospad. Bij
volgende breed verzinkt stalen hek gaat u R de
smalle asfaltweg omhoog. Na 100 m. gaat u voor
groot ijzeren spijlen hek R via draaihekje het pad,
gelegen tussen hagen, omhoog. U passeert het
grote gebouw van het Onthardings Productie
Bedrijf Ijzeren Kuilen van de Waterleiding
Maatschappij Limburg. (Hier wordt het harde en
kalkrijke Limburgse water onthard (minder kalk in het
water)). Na brug en bij ijzeren hek (ingang
productiebedrijf) en infobord loopt u RD over het
graspad/grasveld. (Dus niet over grindweg richting
ijzeren hek). Een eindje verder loopt u tussen
twee bosjes door en loop verder RD over het
grasveld. Bij links staand verzinkt stalen breed
hek (toegangshek akker) loopt u RD het pad
omlaag met rechts van u de bosrand. Volg nu het
pad dat beneden naar links buigt en loop dan RD
parallel aan de links gelegen akker.
2. Via draaihekje verlaat u het natuurgebied en ga
dan L over de brede veldweg. (U loopt hier over de
Ambyerheide. Links ziet u weer het grote gebouw
van het Onthardings Productie Bedrijf van WML). Na
600 m. gaat u aan de T-splitsing R. Meteen daarna
gaat u voor kastje “opstelpunt KPN Mobiel” L het

smalle pad omlaag met links van u de bosrand en
rechts een weiland. Het pad buigt naar links.
(Rechts ziet u de mooie spitse kerktoren van de
prachtige basiliek van het Heilig Sacrament in
Meerssen). Volg nu het dalende smalle pad langs
het weiland. Aan het eind loopt u het trappenpad
omlaag. Beneden gaat u R over de smalle
asfaltweg. (Links stroomt een molentak van de Geul
genaamd ’t Geulke, waaraan de Oliemolen (circa
1800) en de Rothemer molen (1850) lagen). Na 400
m. gaat u L en steek via de brug de molentak van
de Geul over. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong RD over de veldweg en even verder loopt
u even parallel aan de autoweg Heerlen –
Maastricht. Bij breed houten hek loopt u via
ijzeren
klaphek
het
natuurgebied
Meerssenerbroek binnen en volg dan de bosweg
RD. (Mogelijk komt u hier Galloway runderen tegen).
Ga door het volgende klaphek en ga dan R
(Gemeentebroek)
over
de
asfaltweg.
Bij
veerooster gaat u door het klaphek en dan steekt
u via de brug weer de molentak van de Geul over.
Meteen na de brug gaat u R over het graspad met
rechts van u de molentak van de Geul en links
uitspanning de Nachtegaal. (Mogelijk staan of
liggen op dit pad Galloway runderen. Volg dan de
asfaltweg RD. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
over de smalle asfaltweg. Na 100 m. gaat schuin L
het bospad steil omhoog. Ga dan verder bij **** in dit
punt). Steek de smalle asfaltweg over en loop
schuin L het steile bospad omhoog. **** Na 100
m. gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD
verder steil omhoog. (Doe rustig aan het is een
straffe kuitenbijter). Na 130 m. gaat u boven aan de
T-splitsing L. Vlak daarna aan de volgende Tsplitsing gaat u R. (Even verder passeert u rechts
een poel met veel kikkerkroos). Aan de bosweg
gaat u L. Negeer alle zijpaden.
3.
Aan de T-splitsing voor afrastering van
groeve en bij zitbank (fijne pauzeplek) gaat u L.
(Degene die 8,8 km loopt, gaat hier R
(blauw/geel/geel-rood) over het smalle pad met links
van u afrastering van de voormalige groeve Curfs en
rechts een groot grasveld waar u mogelijk Galloway
runderen ziet grazen. Negeer zijpaden. Even verder
passeert u een zitbank. (Een mooie pauzeplek. Hier
ziet u links de kerktoren van de met mergelsteen
gebouwde Monulphus en Gondulphus kerk (1933) in

Berg. U loopt hier door het natuurgebied De Dellen,
waarvan een klein gedeelte soms als militair
oefenterrein wordt gebruikt). Het pad wordt een
dalend pad langs de afrastering van de groeve,
waarin u mogelijk Nederlandse landgeiten ziet lopen.
Beneden gaat u vlak vóór klaphek R het bospad
omlaag verder door het natuurgebied De Dellen. Ga
dan verder bij **** in 4).
Vlak daarna bij groot infobord gaat u R en bij
breed verzinkt stalen hek gaat u door het klaphek.
Volg nu brede pad met rechts van u afrastering
van de circa 40 hectaren grote voormalige groeve
Curfs, waar van 1930 tot 2009 kalksteen (mergel)
werd gewonnen. Bij verzinkte stalen brug loopt u
L via de brug en pad de heuvel omhoog. (Als u
hier 20 m. RD loopt, dan komt u bij een uitzichtpunt
waar u prachtig uitzicht heeft over de groeve, waarin
u mogelijk Nederlandse landgeiten ziet lopen. Sinds
2009 wordt de groeve beheerd door de stichting Het
Limburgs Landschap. De route volgend loopt u
dadelijk over een paadje dat na veel regenval drassig
kan zijn. Loop dan hier verder RD over het brede pad
langs de groeve en loop dan een eind verder de
stalen trap omlaag. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Even verder ziet u rechts beneden een grote
waterplas. Let op! Boven neemt u het eerste
paadje R en 30 m. verder loopt u over het paadje
met rechts de steile helling van de beneden
gelegen plas. U verlaat de poel en volg het pad
RD door het berkenbos. (Hier kan het soms na veel
regenval drassig zijn). Aan de T-splitsing gaat u R.
Meteen daarna loopt u L via 85 treden de 30 m.
hoge verzinkte stalen trap omlaag. **** Beneden
volgt u RD het verharde bospad omlaag.
4. Aan de T-splitsing bij grote zwerfstenen gaat u
R de bosweg omhoog met rechts van u de groeve
o.a. de voormalige ingang van de vrachtwagens.
Na 200 m. gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom
RD (blauw) verder omhoog. Na bijna 200 m. loopt
u boven Berg en Terblijt binnen. Aan de Tsplitsing gaat u R. Vlak daarna aan de 4-sprong
bij grasveld met grote staande zwerfsteen gaat u
schuin R (Schone Poel). Meteen daarna aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD (Schansweg). Aan
de Y-splitsing gaat u bij verbodsbord R
(geel/blauw/Schone Poel 2-7). Na 200 m. heet de
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weg Kuytenbergweg. (Rechts passeert u een grote
laagstamboomgaard, die na de bloesemtijd (mei) tot
de oogst (sept/okt) afgedekt is met fijnmazige
hagelnetten). Na 500. gaat u bij afsluitboom R
(blauw/geel-rood) de grindweg omlaag. Ga
beneden voorbij verbodsbord door het klaphek
en ga dan meteen L het bospad omlaag door
natuurgebied De Dellen, waarvan een klein
gedeelte soms als militair oefenterrein wordt
gebruikt. **** Negeer zijpaden rechts omhoog en
volg het licht dalende bospad RD met een eindje
verder links van u een weiland/akker. Het pad
buigt rechts omhoog en loop boven RD met links
van u afrastering. Aan de T-splitsing gaat u L de
grindweg omlaag. Vlak daarna gaat u bij
veerooster door het klaphek en volg RD de
dalende grindweg die voorbij Hoeve Heihof een
dalende smalle asfaltweg wordt. (Hoeve Heihof,
ook wel Strijdhagenhof genoemd, is een
monumentale hoeve gebouwd met zgn. speklagen.
De eerste vermelding dateert van 1406, toen de
Heihof leengoed was van het Huis Valkenburg). U
loopt nu weer over de Ambyerheide waar hier het
leefgebied is van de beschermde korenwolf/wilde
hamster. (Een eindje verder heeft u mooi uitzicht
over Maastricht (Mestreech)
o.a. op de St.
Pietersberg en bij helder weer ziet u recht voor u de
bijna 80 m. hoge kerktoren van de St. Jan aan het
Vrijthof).
5. Aan de 3-sprong gaat u R (groen) over de
brede veldweg. (Even verder passeert u rechts een
infobordje ”natuur op Limburgse akkers”). Aan de 4sprong bij veldkruis type vliegermodel gaat u L.
Negeer zijpaden en volg RD de dalende bosweg.
Na 800 m. gaat u aan de 4-sprong bij stenen
wegkruis en zitbank RD. Meteen daarna gaat u L
(Hazelaarshoven) over de klinkerweg, die even
verder naar rechts buigt. Aan de T-splitsing voor
het
woonzorgcomplex
en
verpleeghuis
Hagerpoort gaat u L. Aan de kruising gaat u R
(Laurierhoven). Aan de volgende kruising gaat u
RD. Aan de T-splitsing L. U komt al snel weer bij
de leuke koffiezaak, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
De uitbaatster verneemt graag wat u van de
wandeling vond.

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

