
Routebeschrijving

R = ga naar rechts
L = ga naar links
RD = ga rechtdoor

Start bij Hof van Huntjens. 
FILM: https://youtu.be/M2uJ40VrIcU
Steek de Ambyerstraat-Noord over R. 
Bij  huisnummer 73 is  de rotstuin  van Bèr 
Slangen.
[Markant punt 1] 
FILM:https://youtu.be/jPCJRjbAibM
De	rotstuin	is	niet	het	gehele	jaar	
toegankelijk,	voor	meer	informatie:	
www.berslangen.nl.

Na eventueel bezoek,  keer terug naar 
Ambyerstraat-Noord, R. Bij Severenplein R. 
Alsmaar rechtdoor tot T-splitsing (West-
rand), L. Rechts zie je kersenbomen.
[Markant punt 2]
FILM: https://youtu.be/jVPGkQ8wEKs
en Hoeve Severen.
[Markant punt 3] 
FILM: https://youtu.be/uemgksWt-LQ
Bij  kruispunt R (Severenstraat). Bij  T-splitsing 
R.  Volg pad met de bocht naar links.  Bij  5-

sprong (Huize Severen) volg het pad langs 
het water. Bij T-splitsing R, Severenpark.
[Markant punt 4]
FILM: https://youtu.be/JrzuCzIPIwU
Volg het pad verder,  langs de ijzeren  poort 
van het kerkhof, tot het bruggetje. Hier heb je
 een goede indruk van  een  drassige omge-
ving.  Vroeger was  dit een moerassig gebied 
met 7 bronnen die meer naar het westen  de 
Kanjel vormden.  De bronnen zijn in  de loop 
der jaren opgedroogd.
Vervolg het pad.  Bij  T-splitsing R langs de 
Lourdesgrot. De grot dateert van 1937 en 
werd in  die tijd onderhouden door de Zusters 
van Barmhartigheid.  Het mariabeeld is af-
komstig uit Lourdes.  Vervolg het pad,  bij  5-
sprong RD richting parkeerplaats. Na het 
passeren  van  de vijver en  de parkeerplaats 
L naar brug aan de achterzijde van Huize 
Severen.
[Markant punt 5] 
FILM: https://youtu.be/j1uCzQVeCPg
Interview Desiree Maas
FILM: https://youtu.be/U0VhNnh_gkw
Zelfde route terug tot de parkeerplaats  en 
RD.  Steek de Severenstraat via zebrapad 
recht over en  volg RD het voetpad.  Op het 
einde L en trottoir volgen.  Bij  T-splitsing de 
straat oversteken,  naar R. De woning met 
huisnr 13 heeft in  2020 de ‘Uit je Dak’-prijs 
van de gemeente gewonnen vanwege het 
hergebruik van materialen, opvang van wa-
ter,  sedumdak etc. In de bocht de weg over-
steken,  over grasveld naar bomenlaan. 
Rechts ligt de herenhoeve Gravenhof.
Ga L en volg de laan met monumentale lin-
debomen  tot het einde.  Bij  kruispunt RD en 
volg de Schovenlaan ca. 50 m, L (Kersheg-
ge) en  volg kiezelpad. Bij  veldkruis  R  (Per-
zikpad). Links is een boomgaard.

[Markant punt 6]
FILM: https://youtu.be/a5vYMl5Hq1c
Volg het pad tot de straat, steek die recht 
over en volg Dorspad.  Steek volgende       
straat recht over, volg kiezelpad en  op einde 
R (langs Scouting Amby).  Steek Ambyer-
straat-Zuid  over en  volg trottoir naar L. Bij 
kapelletje R. Bij  Jonker Ravestraat L. Volg de 
omheining tot kruispunt Ravenhofpad.  Steek 
recht over en volg pad door poortje,  daarna 
RD.  Bij  Y-splitsing L door poortje.  Einde wan-
delpad L naar Huize Ravecamp. 
[Markant punt 7] 
FILM: https://youtu.be/A5nYUq74GDo
Steek voor Huize Ravekamp de straat recht 
over, daarna L en  direct daarna R,  volg het 
fietspad.  Steek weg over en  volg fietspad 
tot 2e lantaarnpaal/ 1e boom aan  linkerzijde. 
L door grasveld,  volg paadje tot bocht naar 
links.  Hier bevindt zich  een  proefveld voor de 
Eikenprocessierups. 
[Markant punt 8] 
FILM: https://youtu.be/pF5vI0LQIqs
Volg paadje tot greppel.  In  de boomgaard 
zie je rechts een hoop stenen.  Het zijn de 
restanten  van  het kleedlokaal van Atletiek-
vereniging AV’34 die daar tot 1964 een  sin-
telbaan en kleedlokaal had.
Volg paadje tot voet-/fietspad,  daarna R. 
Rechts  ligt een  kersenboomgaard. Bij  kruis-
punt Molenweg/ Peutgensweg heb je zicht 
op het terrassenlandschap.
[Markant punt 9] 
FILM: https://youtu.be/SZEA7plO024
Keltische munten schat
FILM: https://youtu.be/8G7ZukGeoWw
Rechts  van je zie je een boerderij  met daar-
naast de oudste boom van Maastricht.
[Markant punt 10]
FILM: https://youtu.be/zDCvbEXo9h4

Vlakbij  het kruispunt Peutgensweg/Provin-
ciale weg (naar Berg & Terblijt) had bijna het 
oosttracé van de A2, richting Amby, gelegen.
[Markant punt 11] 
FILM: https://youtu.be/9CLapQR-4vE
Bij  kruispunt L (volg Molenweg, richting hui-
zen).  Bij  kruispunt Longinastraat R,  Hoove-
renweg.  Na 120 m R, ingang Eerste Maas-
trichtse Dahliavereniging (EMDV). 
De	tuin	is	niet	het	gehele	jaar	
toegankelijk,	voor	meer	informatie:	
www.emdv.nl.

Ongeveer 50 meter verder op deze weg zou 
het oosttracé van de A2 deze weg kruisen.
FILM: https://youtu.be/Hnby-rc-v3Q
Na eventueel bezoek terug L en na 70 m R 
(Hooverenpad).  Steek Molenweg over naar 
Larixpad,  aan einde L (Plataanhoven).  Bij 
bocht naar rechts RD (Acaciahoven),  direct 
daarna Acaciapad.  Aan  het einde L,  Hof van 
Huntjens.
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Eventuele veranderingen in de route kunt 
u doorgeven aan:
chris.vandenende53@gmail.com

Jubileumwandeling Amby - Natuur én cultuur in de buurt …. 

Start en eindpunt: 
Hof van Huntjens, 
Ambyerstraat-Noord 74

Parkeergelegenheid op het Severenplein
Bereikbaarheid met openbaar vervoer: 
Arriva lijn 6
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Attentie!
Tijdens de wandeling kunt u de filmpjes 
over de markante punten bekijken. Klik 
hiervoor op de links achter het woord FILM
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Markante punten langs de route
1] Rotstuin Bèr Slangen
Wijlen Bèr Slangen is in 1950 begonnen met 
het aanleggen van de rotstuin en 36 jaar later 
was de tuin “klaar”. Het is een oase van stilte 

en rust en trekt be-
zoekers van over de 
hele wereld.
De tuin bestaat uit 
Maas- en zwerfkei-
en, waarvan de 
grootste 3.000 kg 
weegt. Met een 
hoogteverschil van 

5 m zijn er 3 beekjes met watervallen. De tuin 
heeft ongeveer 1000 soorten planten waar-
onder de Rosularia chrysantha ‘Pooh Bèr’, een 
plant die naar Bèr is vernoemd.

2] Kersenbomen
Ter gelegenheid van een nieuwe bestemming 
van Hoeve Severen zijn op 18-3-2019 door 
kinderen van de basisschool Amby naast de 
hoeve 31 hoogstam kersenbomen geplant. 
De geplante soorten zijn soorten die in deze 
streek vroeger veel voorkwamen zoals Pater 
van Mansfeld en Hoeve Dobbelstein. Er staan 
15 soorten die op verschillende momenten in 
bloei staan.

3] Hoeve Severen
Hoeve Severen was oorspronkelijk een boer-
derij uit 1647 en was samen met een heren-
huis onderdeel van het landgoed Severen van 
de familie Van ’t Zwievel. In 1684 werd het 
poortgebouw met een vierkant koepeldak 
verhoogd door de eigenaar Moyes Pain et Vin. 
De boerderij is geheel gerestaureerd en omvat 
momenteel 8 sociale huurwoningen die sinds 
18-3-2019 officieel in gebruik zijn genomen.

4] Severenpark
Naast diverse monumentale bomen heeft het 
Severenpark een broekbos (‘broek’ betekent 

laag gelegen moerassig land). Bij de vijver val-
len de vier grote Moerascipressen op met knie-
hoge wortels, om daarmee genoeg zuurstof te 
krijgen in de zompige grond. Aan de rand van de 
straat staan zwarte dennen waar diverse blau-
we reigers al jaren een nest hebben.

5] Huize Severen
In 1740 liet Godart Van Slijpe als burgemees-
ter van Maastricht, een herenhuis bouwen op 
zijn landgoed te Amby. Hij liet een alliantiewa-
pen plaatsen met de wapenschilden van de 
families Van Slijpe en Bogaert. Boven beide 
schilden bevindt zich een gekroonde helm, 
met een geharnaste arm, waarvan de hand 
een zwaard vasthoudt. De Van Slijpes hadden 
de macht. In het gebouw en aanpalende ge-
bouwen hebben in de vorige eeuw 1435 kinde-
ren een tijdelijk huis gehad. De kinderen Johny 
Eykenboom en Anja Vervaert waren in 1967 
met de carnaval het jeugdprinsenpaar van 
Amby en hadden ook even ‘de macht’. 

6] Bloesemweide
De ‘bloesemweide’ is een boomgaard die 
sinds 1994 door IVN Maastricht met vrijwilli-
gers uit Amby onderhouden wordt met als doel 
een monumentje uit het verleden in stand te 
houden. Ondanks regelmatig onderhoud take-
len bomen af door ouderdom. Dieren maken 
dankbaar gebruik van holtes in de oude bomen  
en nestelen hier in, net als in de gevlochten 
takkenril die van het snoeihout wordt gemaakt. 

Schapen houden het gras kort en bijenkasten 
zorgen voor de bevruchting van de bomen.

7] Huize Ravecamp
Omstreeks 1570 bezat jonkheer Johan van 
Rave uit Amby een kasteel met boerderij, ge-
naamd Ravenhof. Het kasteel speelde een 
belangrijke rol bij belegeringen van Maastricht 
en in de slag om Amby. In 1856 werd het com-
plex afgebroken. In 1905 werd het herenhuis 
Ravecamp gebouwd, dat in de naam aan het 
kasteel doet herinneren.

8] Proefveld Eikenprocessierups
Eikenprocessierupsen kunnen veel ongemak 
veroorzaken en hebben de eikenboom als 
leefomgeving. Hun natuurlijke vijanden hebben 
een heel andere leefomgeving. Dit proefveld 
met vier eiken is ingezaaid met een mengsel 
van kruiden en bloemen. Hierdoor ontstaat een  
leefomgeving voor de natuurlijke vijanden zo-
als de sluipwesp en de gaasvlieg. Er wordt 
onderzocht of hiermee de biodiversiteit wordt 
verhoogd en voldoende insecten aantrekt die 
de rups kunnen terugdringen. Een hoge biodi-
versiteit aan insecten trekt ook mezen aan die 
jonge rupsen eten.

9] Terrassenlandschap
In de ijstijd vormde de Maas hier een zeer bre-
de riviervlakte met zand en grind. Tijdens war-
mere perioden sneed de Maas zich trapsge-
wijs dieper in de bodem en ontstonden er ter-

rassen in het landschap. Het middenterras in 
Amby is ongeveer 250.000 jaar geleden 
ontstaan en 8000 jaar v.C. hebben de eerste 
mensen zich in deze omgeving gevestigd. 

10] Oudste boom van Maastricht
Bij de boerderij aan de Molenweg staat een 
tamme kastanje met een mooie gedraaide 
stam. De boom schijnt omstreeks 1794 
geplant te zijn en vol-
gens overlevering 
geschonken door 
Russen die meevoch-
ten in het coalitiele-
ger van Napoleon 
tijdens de belegering 
van Maastricht in 
1794. Russische ca-
valeristen zouden tijdens die belegering zijn 
ingekwartierd in de nabij gelegen hoeve van 
Huize Withuishof (1750). In Maastricht is dit de 
oudste boom.

11] Oosttracé A2
In 1995 waren er plannen om een oostelijk 
tracé van de A2 aan te leggen.
Langs de Provinciale weg, ter hoogte van de 
Peutgensweg staan 3 bomen en verderop 
naar links staat een gebouwtje. Tussen deze 
bomen en het gebouwtje liep het geplande 
tracé, richting Molenweg-Hagerpoort-aanslui-
ting op bestaande A2.
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