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Tijdens deze wandeling met heuvels wandelt u door natuurgebied De Dellen naar Berg en Terblijt.  Dan 
over een mooi graspad naar de top van de Bemelergberg vanwaar u een schitterend uitzicht heeft.  De 
terugweg gaat onderlangs de Bemelerberg waar u de mergelgrotten kunt zien.  Neem zelf proviand mee, op 
de Bemelerberg staat een zitbank (5,6km). In Bemelen kunt u naar Gastrobar Die Twie lopen. 
 

 

 
 
Startadres: Café De Kardinaal, Ambyerstraat Zuid 201, Maastricht.  Geopend: Ma – za 13.00 uur, zo 10.00 uur, 
woensdag gesloten. (U  kunt achter het café de parkeerplaats gebruiken). 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9.98 km  2.20 uur  70 m  82 m 
 

 
 

371. MAASTRICHT – Amby 10 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang gaat u L en meteen 
daarna aan de kruising gaat u RD met links de 
voorkant van de Walburgakerk (1864-1867).  
Negeer zijwegen. Na bijna 400 m gaat u voorbij 
het voormalig gemeentehuis (nr. 72) van Amby, 
dat van 1820 tot 1 juli 1970 een zelfstandige 
gemeente was en meteen voorbij de 
rijksmonumentale voormalige carréhoeve 
Huntjens (nr. 74)  R (Acaciapad) over de 
klinkerweg/voetpad. Aan het eind van het voetpad 
loopt u RD over de klinkerweg. Meteen daarna 
gaat u aan de asfaltweg R (Plataanhoven). Negeer  
zijwegen en loop RD (Plataanhoven). Aan de 
kruising, aan de rand van Amby en bij grote 
trafokast, loopt u RD (Bodemsweg) over de  
doodlopende smalle rustige asfaltweg, die u 
geruime tijd RD over de Ambyerheide blijft 
volgen.  
 

(Tegenover de huisnrs. 2 en 250 passeert u 
leefgebieden van de beschermde korenwolf).  
 

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong verder RD 
(groen/geel) over de smalle asfaltweg.   
 

2. 300 m verder bij Hoeve Heihof wordt de 
stijgende asfaltweg een veld- bosweg, die u RD 
(groen/geel) volgt.  
 

(De monumentale met zgn. speklagen gebouwde  
Hoeve Heihof, ook wel Strijdhagenhof genoemd, 
wordt voor het eerst vermeld in 1406, toen de Heihof 
een leengoed was van het Huis Valkenburg).  
 

Steek bij klaphek het veerooster over en volg RD 
de bosweg omhoog. Negeer vlak daarna smal 
bospad rechts. 50 m verder gaat u aan de 3-
sprong R (geel/groen) de bosweg omhoog. 
Negeer zijpaden links en blijf de bosweg RD 
volgen.  (Even verder verlaat u geel/groen).  Na 150 

m gaat u bij open terrein, dat gebruikt wordt  bij 
militaire oefeningen, L over het grindterrein.. Aan 
het eind van het grindterrein gaat u RD over het 
smalle bospad. (U gaat dus niet L over de grind- 
bosweg). Na 150 m gaat u aan de 3-sprong L en 
loop even verder om de omgevallen oude boom 
heen. Negeer zijpaden links en loop RD met een 
eindje verder links van u een brede diepe greppel. 
Aan het eind van de greppel buigt het bospad 
naar links. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD.   
 

3. Vlak daarna aan de T-splitsing voor de  
afrastering van de circa 40 hectare grote 
voormalige groeve Curfs, waar van 1930 tot 2009 
kalksteen (mergel) werd gewonnen, gaat u R 
(blauw).  
 

(Hier staat links aan de afrastering van de groeve 
een zitbank. De groeve wordt sinds 2009 beheerd 
wordt door de stichting Het Limburgs Landschap. 
Mogelijk ziet u in de groeve Nederlandse landgeiten  
lopen).   
 

Even verder begint het pad te dalen. Negeer 
zijpaden en loop RD (geel/blauw). Via  klaphek 
verlaat u beneden het natuurpark de Dellen. Volg 
het brede pad RD omhoog. Boven aan de T-
splitsing voorbij bij afsluitboom gaat u L 
(geel/blauw) over de smalle asfaltweg.  Aan de 3-
sprong in Berg gaat u scherp R (blauw). Negeer 
zijweg links.   
 

4. Negeer ook de volgende zijweg links en loop 
RD (Schansweg) en u verlaat de bebouwde kom. 
U passeert versboerderij De Schans. Circa 250 m 
verder gaat u aan de 4-sprong L over het pad 
(ruiterroute) met links regenwaterbuffers.  
 
 

http://cafe-dekardinaal.nl/
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Steek voorzichtig schuin rechts de doorgaande 
weg (N590) over en loop bij verbodsbord RD over 
de asfaltweg, die een veldweg wordt. Na 150 m bij 
bord “Bemelerberg” gaat u L over de 
veldweg/pad met  rechts de bosrand en links een 
laagstamboomgaard.  Negeer zijpaden en volg 
RD het pad dat na 400 m naar links en rechts 
buigt.     
 

5. Na 800 m bij zitbank volgt u het pad dat links 
omhoog buigt.  
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over 
Maastricht (Mestreech) o.a. op de bijna 80 m hoge 
rode kerktoren van de St. Jan aan het Vrijthof. 
 

(U kunt hier nu ook R/RD lopen over het graspad. 
Vlak daarna passeert u een zitbank t. h.a. aan de 77 
jarige Peer de Win.  
 

(Deze oud aardrijkskunde leraar, was van 1984 tot 
zijn dood op 16 nov. 2016 schaapsherder op de 
Bemelerberg. Hij heeft  heel veel gedaan voor het 
behoud van het Mergeland schaap, een oud ras dat 
bijna was uitgestorven).  
 

Loop RD over het graspad met rechts doorkijkjes met 
mooi uitzicht over Maastricht. U passeert de zitbank  
t. h. a. de veel te jong gestorven moeder Vivi. Na 
klaphek gaat u L over het paadje met rechts de steile 
grashelling. U komt bij de zitbank, die boven op de 
Bemelerberg staat. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Let op! Negeer graspad rechts en 25 m verder 
gaat u scherp R door het klaphek. Volg nu het 
pad over de Bemelerberg tot aan de zitbank, waar 
u  schitterend uitzicht heeft (5,8 km).  
 

***** (Hier ziet u o.a. van links naar rechts in de verte 
de kerktoren in Cadier en Keer en de  St. 
Pietersberg. Beneden in Bemelen ziet u het mooie 
Sint Laurentiuskerkje (1845) en de omstreden 8 m 
hoge megastal van de paardenfokkerij met 
dressuurbaan. De kuil achter de zitbank is in de jaren 
dertig van de vorige eeuw door jongens van Bemelen 
gegraven en werd door hen gebruikt als wielerbaan. 
Als voorbeeld gold de toenmalige wielerbaan in 
Maastricht).   
 

Vanaf de zitbank gaat u L het steile pad omlaag 
met rechts van u een boom. (Loop langzaam en 
voorzichtig omlaag). Bijna beneden gaat u door het 
klaphek en helemaal beneden gaat u R 
(rood/zwart) de veldweg omlaag.   
 

6. Aan de 4-sprong bij zitbanken en infobord gaat 
u R (roze).  
(Kijk eens naar de bijzondere “tuynheg” vlechthaag, 
achter het infobord. Op de helling achter u ziet u de 
biologische wijngaard Bemelerberg. Even verder 
heeft u rechts mooi uitzicht op de mergelwand van de 
Bemelerberg).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (roze/zwart).  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier naar Gastrobar Die 
Twie lopen (250 m) met het schitterende 
achterterras. Ga hier dan L. Aan de doorgaande weg 
gaat u R. Net voorbij het St. Laurentiuskerkje, 
waterput en mei-den komt u bij  het café. Via de 
inpandige kapel kunt u het mooie interieur van het 
Laurentiuskerkje (1845) bekijken).  
 

Blijf nu circa 1,3 km deze veldweg RD volgen. 
Aan de 4-sprong gaat u R (roze/zwart) over de 
smalle asfaltweg.  
 

(U passeert het herinneringskruis van Jef Geelen, die 
hier tijdens  werkzaamheden op zijn akker, door een 
verwarde man werd vermoord).  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD. Vlak daarna aan de 
4-sprong gaat u RD verder over de asfaltweg. 
Steek na 500 m de voorrangsweg over en loop RD 
(Peutgensweg).   
 

7. Aan de kruising gaat u R en u loopt Amby weer 
binnen en loop dan RD over het trottoir. Negeer 3 
zijwegen links (Gaffellaan/Wagenlaan/Oofthegge). 
Aan de 4-sprong gaat u L (Longinastraat) door 
het oude gedeelte van Amby.  Negeer zijwegen en 
dan komt u weer aan de grote kruising met café 
de Kardinaal, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke achterterras nog 
iets kunt eten of drinken. 
 
 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

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.    
 


