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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u over de  Ambyerheide tussen de velden door naar de golfbaan 
Het Rijk van Margraten, een leuke pauzeplek met mooi uitzicht. Dan loopt u af door het Klinkenberghbos omlaag 
en wandelt u o. a. over het traject van een voormalig trambaan naar Bemelen. In Bemelen kunt u even de 
Bemelerberg beklimmen waar u schitterend uitzicht heeft. Dan loopt u langs de mergelwand van de Bemelerberg 
via o.a.  een veldweg terug naar het startadres.     

 

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 

10,90 km  2.30 uur  79 m  79 m 

 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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986. MAASTRICHT – Amby 10,9 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R met voor u de 
zijkant van de Walburga kerk (1864 -1867). Meteen 
daarna aan de kruising met verkeerslichten gaat 
u R over het trottoir langs het café.  Neem nu 
tegenover de twee zuilen (huisnr. 155) en de 
prachtige oprijlaan de eerste weg L 
(Schovenlaan).  
 

(Deze oprijlaan hoort bij de 18 eeuwse herenhoeve 
de Gravenhof. De carréhoeve bestaat nog steeds 
maar heeft al heel lang de functie van woonhuis).   
 

Negeer zijwegen en volg de weg, die na 250 m 
naar rechts buigt met links van u een brede 
groenstrook.  Na 300 m, aan het eind van de 
bebouwde kom, gaat u 20 m voorbij huisnr. 112 
aan de 4-sprong bij zwerfkeien L over de smalle 
asfaltweg (fietspad).  Na 10 m gaat u R over het 
smalle  asfaltpad. Aan het eind van dit pad gaat u 
L over het rustige fietspad, dat meteen naar 
rechts buigt en dan door een mooie beukenlaan 
loopt. Aan het eind van het fietspad steekt u 
voorzichtig de 2 rijbanen van de doorgaande weg 
over en ga dan L over het fietspad. Negeer 
meteen daarna bij wegwijzer zijpad scherp rechts 
en loop verder RD over het fietspad. Even verder 
passeert u links de mooie Withuishof.  
 

(Deze voormalige 18e eeuwse herenhoeve is 
oorspronkelijk gebouwd als buitenverblijf voor de 
familie Mathias Sleypen, wijnhandelaar in Maastricht. 
De huidige vorm van het landhuis dateert uit begin 
1800.   In 1925 werd de Withuishof verkocht aan de 
zusters van de Ursulinen uit Maastricht en diende als 
buitenverblijf. Later werd het complex weer tot 
woonhuis ingericht.  Nu is het een 
kantorenverzamelgebouw). 
 

Vlak daarna gaat u bij wegwijzer R over de smalle 
asfaltweg richting Gronsveld/Eijsden.  Ga nu 
meteen aan de linkerzijde over de grasberm lopen 
met links van u de greppel.   
 

2. Na 250 m passeert u bij verbodsbord en 
verkeersspiegel de ingang van het Mondriaan 
terrein waarop o.a. het verpleeghuis Grubbeveld 
en de Geestelijke Gezondheidszorg Vijverdal 
gehuisvest is.  Meteen daarna (einde greppel) 
gaat u L over het brede graspad gelegen tussen 2 
heggen. Na de hagen loopt u RD en volg vlak 
daarna het pad schuin rechts over de akker, die 
soms omgeploegd is.  Aan de kruising van 
veldwegen gaat u bij bord “grondwater-

beschermingsgebied” R. Steek bij het 
sportcomplex van V.V. Scharn de doorgaande 
weg over en ga dan L over de veldweg gelegen 
tussen twee beukenhagen. Negeer asfaltpad 
rechts (Tomberveldweg) en loop RD. Volg nu 
circa 1 km RD de licht stijgende veldweg.  
 

(Even verder ziet u voor u rechts  boven het 
Missiehuis van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën 
(S.M.A.) in Cadier en Keer. Bijna aan het einde van 
de veldweg ziet u links het nieuwbouw wijkje in 
Bemelen en voor u de grote witte rijksmonumentale  
carréboerderij Hoeve  St. Antoniusbank (18e/19e 
eeuw)).  
 

Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u R.  Steek 
meteen daarna de asfaltweg over en ga schuin L 
(geel/roze) het pad omhoog.  Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong R (geel/roze) door het klaphek en 
loop het brede pad gelegen tussen beukhagen 
omhoog met rechts van u de golfbaan “Het Rijk 
van Margraten”.  
 

(Bijna boven heeft u aan het eind van de 
beukenhaag rechts mooi uitzicht o.a. over 
Maastricht).  
 

Bij ijzeren hek gaat u L het verharde pad omhoog 
richting clubhuis van de golfclub.   
 

(Als u hier 100 m RD (roze) loopt, dan komt bij de 
mooie kruiswegstaties (1892) van het Missiehuis. 
Meteen rechts bij de volgende toegang naar 
golfterrein ziet u rechts de grafkapel. Onder de kapel 
bevinden zich de graven van de eerste S.M.A. – 
paters, die in het klooster woonden. De laatste keer 
werd er iemand begraven in 1961. Daarna is boven 
in het park een missionarissen-kerkhof aangelegd, 

dat nog steeds in gebruik is.  
 

Als u vlak daarna bij de kruiswegstatie  R omlaag 
loopt, dan komt u na 30 m bij de grote Lourdesgrot 
(1892).  
 

U heeft hier prachtig uitzicht over Maastricht o.a. op 
de bijna 80 m hoge kerktoren van de St. Jans kerk 
aan het Vrijthof.  
 

Boven ziet u het Missiehuis/klooster (1891-1893) van 
de Paters van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, 
(SMA). Het klooster werd in 1954 grotendeels door 
brand verwoest en is in 1955 weer opgebouwd. Nu 
wordt het grotendeels gebruikt als verzorgingshuis).  
 

Aan de 3-sprong op het golfterrein gaat u R 
omhoog.  

http://cafe-dekardinaal.nl/


  blz 3 van 3 

 

Meteen daarna aan de volgende 3-sprong gaat u 
L omhoog.  Voor het terras gaat u R.   
 

(Binnen en op het terras heeft u afhankelijk van het 
jaargetijde prachtig uitzicht, een mooie pauzeplek).   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L. Negeer meteen 
zijpad rechts en ga dan naast het clubhuis R over 
de klinkerweg. Bij de parkeerplaats gaat u L over 
de asfaltweg met links van u de hockeyvelden 
van Hockeer, de hoogstgelegen hockeyvelden 
van Nederland, en rechts van u de Driving Range 
(oefenterrein) van de golfclub.  
 

(Mogelijk hebben ze nog iemand nodig, die de 
golfballen wil opruimen).   
 

(Bij de ingang van het hockeycomplex ziet u links in 
de verte de Monulphus en Gondulphuskerk (1933) in 
Berg en Terblijt).  
 

Aan de T-splitsing, uitgang sportaccommodatie, l 
gaat  R over de asfaltweg met rechts de 
voetbalvelden van V.V. Keer.  Na 150 m, circa 20 
m voorbij het plaatsnaambord Cadier en Keer en 
tegenover nr. 75, gaat u L via/langs klaphek het 
bospad omlaag, dat beneden bij afrastering naar 
links buigt en een smal paadje wordt. Bij ingang 
(vouwer/plooibaar hek) van weiland gaat u RD over 
de bosweg van het in 1999 aangeplant bos 
genaamd Klinkenberghbos. Na het bos gaat via 
het ijzeren hekje  (pin even naar links schuiven) 
door het weiland omlaag  
 

(Als u hier RD langs de afrastering van het weiland 
loopt, dan komt u meteen bij plaquette t. h. a. Albert  
Klinkenbergh natuurbeschermer en oprichter van de 
Unie van Provinciale Landschappen en waarnaar dit 
bos genoemd is).  
 

Via volgend ijzeren hekje verlaat u het weiland en 
loopt u RD door het volgende bosje. Beneden 
gaat u bij infobord, klaphek en houten 
afsluitboom L over de grindweg.     
 

(Over deze grindweg liep het traject van de oude 
trambaan Maastricht-Vaals, die van 1925 tot april 
1938 operationeel was).  
 

Meteen daarna gaat u R de asfaltweg omlaag.  
 

(Als u hier RD over de asfaltweg loopt, dan komt u na 
150 rechts (Zwarteweg, nr.1) bij de ingang/breed 
ijzeren hek  van de mooie Stiltetuin Spirituele 
Bevrijding die u van vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 
16.00 uur kunt bezoeken). 
 

Beneden aan de 4-sprong, waar de asfaltweg naar 
rechts buigt,  gaat u bij zitbank en verbodsbord 
RD (geel/blauw/roze) over het brede pad met 
rechts van u de bosrand van het hellingbos.  
 

(Na 300 m passeert u  rechts grotten in de 
Mettenberg. Tot het einde van de 19e eeuw hebben 
hier in de grotten drie generaties van een familie 
gewoond en zijn de nodige kinderen geboren).  
 

Na 500 bij zitbank en draaihekje loopt u verder 
RD.   
 

(U kunt hier R via het draaihekje en trappenpad 
omhoog lopen (50 m) naar de bijzondere Mariagrot.   
 

De grind- veldweg wordt een asfaltweg en u loopt 
Bemelen binnen.  
4. Steek bij het met hout beklede huis de 
doorgaande weg over en loop bij verbodsbord RD 
(zwart) de smalle asfaltweg omlaag met voor u 
prachtig uitzicht op de mergelwand van de 
Bemelerberg.  
 

(Als u hier L gaat en meteen daarna bij glascontainer 
het klinkerpad omhoog loopt, dan komt u bij het St. 
Laurentiuskerkje (1845), waarvan het mooie interieur 
via de inpandige kapel te bezichtigen is. Boven bij de 
kerk staat een zitbank waar u prachtig uitzicht heeft 
op de mergelwand van de Bemelerberg).    
 

Aan de T-splitsing bij wegwijzer en voor de 
Bemelerberg gaat u L (roze/zwart) over de 
veldweg.  
 

(Als u de Bemelerberg wilt beklimmen, ga hier dan 
aan de T-splitsing R. Aan de 4-sprong bij zitbank, 
infobord en tuynhaag gaat u L omhoog. Neem na 100 
m het eerste klaphekje L en loop de heuvel omhoog. 
Boven bij zitbank wacht u een schitterend uitzicht! 
Een mooie pauzeplek).   
 

Volg nu 1,3 km RD de veldweg door het mooie 
landschap.  
 

(Links ziet u de 8 m hoge megastal van een 
paardenfokkerij met dressuurbaan. Even verder bij 
klinkerstrook kunt u L naar zitbank lopen, ook een 
mooie pauzeplek).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R (roze).  
 

(Even verder passeert u links het herinneringskruis 
van Jef Geelen uit Bemelen, die hier op 35 jarige 
leeftijd tijdens  werkzaamheden op zijn akker, door 
een verwarde man werd vermoord).   
 

Negeer vlak daarna zijweg rechts omhoog.  Na 50 
m gaat u aan de 4-sprong verder RD over de 
smalle asfaltweg.  
 

(In de verte ziet u alweer de kerktoren van  de 
Walburgakerk in Amby (Amie)) 
 

5. Steek de doorgaande weg over en loop RD 
(Peutjensweg) met rechts van u mooi uitzicht 
over de Ambeyerheide.  Aan de kruising gaat u bij 
verbodsbord R en u loopt langs de rand van 
Amby met de mooie optrekjes.  Voorbij huisnr. 61 
neemt nu de eerste weg L (Wagenlaan) omlaag. 
Negeer alle zijwegen. Aan de T-splitsing 
(voorrangsweg) gaat u R. De weg buigt meteen 
naar links. Na 70 m gaat u tegenover huisnr. 42 R 
(Perzikpad) over het smalle pad gelegen tussen 
hagen. Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje op 
paal gaat u RD (Mirabelpad) over het smalle pad. 
Aan de asfaltweg in de oude kern van Amby gaat 
u L.  
 

(Tot 1 juli 1970 was Amby een zelfstandige 
gemeente).  
 

Aan de 3-sprong RD. U komt weer aan de kruising 
met verkeerslichten waar het leuke café De 
Kardinaal ligt, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke achterterras nog 
iets kunt eten of drinken. 


