
Routebeschrijving
Start bij het bankje aan de Bronckweg tegen-
over de Torenmolen (de oudste van Limburg) 
aan de Rijksweg 90 te Maastricht. 
Steek de Rijksweg over en bij het houten kruis 
met de tekst “Boe bis dich” het voetpad op, dat 
loodrecht op de Rijksweg loopt. Dit pad hele-
maal aflopen. Je doorkruist hier de wijk De 
Heeg (waar je 3x een doorgaande weg over-
steekt) en ziet aan weerszijden heel oude bo-
men en veel groen. Loop dit voetpad helemaal 
af tot vlak voor de A2. Hier rechtsaf het voet-
pad in, dat parallel loopt aan de verharde weg 
(Verssdaal). Steek de weg (Steinboeckel) over 
en loop omhoog het Verssdaalpad op, met in 
de zomer een bloemrijke berm. 
[Markant punt 1] 
Je ziet rechts een speeltuintje.  Vervolg dit 
kronkelende, lange pad langs het talud, volg de 
bocht naar rechts, aan het eind linksaf onder 
het viaduct van de Oeslingerbaan door over de 
Haspengouw. Ga bij nummer 57E linksaf de 
Lanslotus van Heerstraat in, ga vervolgens 
rechtsaf langs de groenrand parallel aan de 
A2, over het grasveld tot de Diederik van Ha-
vertstraat, hier rechtsaf. Loop de straat uit (met 
links de Molukse kerk Beth-El) naar de Has-
pengouw. Linksaf en doorlopen tot aan de 
Burghtstraat, hier linksaf. Voor de P.C. Suringar 
basisschool rechtsaf de Ridder van Hee-
restraat in. Doorlopen tot aan de Joseph 
Bechlaan, daar zien we in het plantsoen Tiny 
Forest ‘Het Kruisbos’.    
[Markant punt 2] 
Rechtsaf naar de Demertstraat, oversteken en       
via voetpad naar de Langwaterstraat: deze 
straat biedt in de lente een prachtige aanblik 
door de witte bloesem van de kersenbomen. 
Aan de rechterkant passeer je het oude 
schoolgebouw en kom je bij de nieuw aange-
legde waterbuffer met houten speelelementen:  
Waterbufferpark ‘t Vloot.
[Markant punt 3] 

Loop door het waterbufferpark naar de Bron-
weg en ga rechtsaf. Dan eerste straat links de 
Hovenstraat in tot aan de Dorpstraat. Naar 
rechts tot aan de rotonde en dan linksaf de 
Veldstraat in. Hier staat rechts het glazenhuis 
‘de Heerenhof’. Doorlopen naar de ingang van 
Croonenhoff 18 A (verzorgingscentrum Envi-
da). Hier naar binnen gaan. Links de 1e binnen-
tuin in, langs de jeu de boulesbaan tot bij het 
Piëtabeeld, dan rechts. Bij kruispunt gele paden  
linksaf richting hekwerk aan de achterkant van 
het kloostergebouw (kapel).
[Markant punt 4] 
Pad langs de Heilig Hart grot volgen tot T-split-
sing, linksaf, bij volgende T-splitsing rechtsaf 
langs rode beuk. Pad blijven volgen, na 34 me-
ter afbuigen naar het smalle kronkelpad rich-
ting witte huizen van de wijk Vroendaal. Je ver-
laat de kloostertuin en komt op een verhard 
voetpad. Hier linksaf en eerste pad rechtsaf de 
wijk in. Savelsbosch(weg) naar links en weg 
volgen. Bij nr. 38 (Savelsbosch) de weg over-
steken en voor flatgebouw de Bovenste-
bosch(weg) in, doorlopen tot aan fietspad. Hier 
heb je een prachtig uitzicht op de velden en de 
rand van het Savelsbos.
[Markant punt 5] 
Dit middenterras is gevormd door de vroegere 
Maas. De vegetatie op de akkers bieden be-
scherming aan een bijzonder dier.
Loop dit fietspad (of wandel over deel van de 
parallelweg bij drukte van fietsers) helemaal af 
tot aan de Torenmolen.
[Markant punt 6] 

Dit is het eindpunt van de wandeling. 

Jubileumwandeling De Heeg/Heer                                       
Natuur in de buurt …. 

Start en eind: Torenmolen aan de   
Rijksweg 90, Maastricht (De Heeg)  
Afstand: ca. 5,5 km
Schuin tegenover de molen is gratis 
parkeergelegenheid langs de Rijksweg 
bij ShamRock.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer:
Arriva lijn 1, 2 en 57.



Markante punten langs de route

1] Bloemrijke berm
Op de grondwal De Heeg zijn verschillende 
typen van graslanden en ruderale ruigten te 
vinden. Een van de graslanden toont vooral 
soorten van bosrand en open plekken in het 
bos. Een ander stuk toont een bloemrijk gras-
land. Op de grondwal zelf groeit een ruderale 
ruigte die vlak na de aanleg van de kalkrijke 
grondwal heel bloemrijk was met soorten als 
slangenkruid, dubbelkelk, wilde cichorei en 

grote kaardenbol. Inmiddels zijn 
deze soorten minder rijk aanwe-
zig. Naast de ruderale ruigte is 
op de grondwal ook een min of 
meer schraal grasland te zien 
met kleine klaver, rolklaver, glad 
walstro, wilde marjolein.

2] Tiny Forest ‘Het Kruisbos’
Een Tiny Forest bevat 600 inheemse struiken 
en bomen op een oppervlakte van 200 m2 en 
kan in 10 jaar een mooi bosje worden, waar 
dieren voedsel en nestgelegenheid vinden en 
schoolkinderen en buurtbewoners natuur 
kunnen beleven. Er staan 31 soorten bomen 
en struiken opgebouwd uit drie boomlagen. De 
Kroonlaag met Zomer- en Wintereik, Zomer- 
en Winterlinde, Ruwe iep en Gewone esdoorn, 
een boomlaag met Fladderiep, Ruwe en  
Zachte berk en Veldesdoorn of Spaanse Aak,  
daaronder een sub-boomlaag met Hulst, 

Lijsterbes, Eenstijlige meidoorn en Wilde appel 
en tot slot de struiklaag met Hazelaar, 
Sleedoorn, Kardinaalsmuts, Wegedoorn en 
Gelderse roos.

3] Park ‘t Vloot in Oud Heer
Het voormalige Sint Petrus-Bandenplein was 
ooit bebouwd met 12 zgn. ‘trepkeswoningen’. 
Kenmerken: zeer kleine bebouwing, grote 
gezinnen, noodwoningen van na de oorlog. 
Ook stonden er de RK-kleuterschool 
‘Mariahöfke’, de RK Huishoudschool, het beeld  
van de H. St. Petrus-Banden, een sporthal en 
een milieuperron. Het plein lag in het 
stroomgebied van een voormalige bron, ’t 
Vloot, geklemd tussen de Demertstraat-
Kruisstraat-Bronweg-Akersteenweg-

Sibemaweg. Er was hier in het verleden veel 
wateroverlast. Hiervoor zijn door de gemeente 
Maastricht verschillende pogingen 
ondernomen om tot een effectieve aanpak te 
komen. Bij de aanleg van park ’t Vloot is het 
waterzinkbassin, dat voorheen onder het 
voormalig St. Petrus-Bandenplein gesitueerd 
was, omgetoverd tot een mooi ingericht park.  

4] Kloostertuin Opveld
De kloosterorde van de Zusters van de 
Voorzienigheid heeft zich aan het begin van de 
20ste eeuw vanuit Frankrijk gevestigd in het al 
bestaande Heerenhuis van 1774:  

Ridderhofstede Aen den Veld. Elementen van 
de oorspronkelijke Engelse landschapstuin 
zijn nu nog herkenbaar. Vroeger waren er op 
het terrein een boerderij, een kleuterschool, 
een kloosterkapel en een verzorgingshuis 
voor de armen gevestigd. Momenteel zijn er 
nog markante religieuze cultuurhistorische 
plekken te vinden, zoals een Piëta, een Sterre 
der Zee kapelletje en een Herdenkingskruis. 
De Heilig Hartgrot is in 2019 
gerenoveerd. Buurtgenoten hebben in 2017 de 
Stichting "Vrienden van Kloostertuin Opveld" 
opgericht. Deze stichting zet zich nog steeds 
in voor het behoud en toegankelijkheid van 
deze groene parel voor de buurt. De 
kloostertuin is eigendom van Servatius Wonen 
& Vastgoed.  

5] Het terrassen landschap Maas
Tijdens de eerste ijstijd zette een vlechtende 
rivier een brede vlakte af van grof zand en 
grind. Vervolgens veranderde het klimaat: het 
werd warmer. Tijdens deze interglaciale 
periode sneed de meanderende rivier zich in 
de vlakte in. Ondertussen kwam het landschap 
omhoog, waardoor de rivier nog verder in het 
plateau insneed. Vervolgens werd het klimaat 
kouder. Tijdens de tweede ijstijd vormde zich 
weer een nieuw terras, dat lager dan het oude 

kwam te liggen. Bij een volgende afwisseling 
van een warme periode en ijstijd herhaalde dit 
proces zich. Hier bij Maastricht is de opheffing 
zodanig dat er zowel laag-, midden- als hoog 
terrassen aan het oppervlak zichtbaar zijn, 
met ook nog daar tussenin minder goed 
zichtbare tussenterrassen. De Romeinen 
bouwden aan de voet van de Keerderberg 
enkele villa’s. Nu is het het woongebied van de 
laatste Nederlandse hamsters.

6] De Torenmolen Gronsveld

De bouw van de Torenmolen duurde van 1618 
tot 1623 en was in opdracht van de graaf van 
Gronsveld. Het is één van de vijf torenmolens 
die nog in Nederland staan (inclusief één met 
alleen de romp). Het is een korenmolen. Aan 
het einde van de tweede wereldoorlog is de 
molen praktisch helemaal verwoest. In 1959 is  
de molen weer herbouwd. De molen is thans 
eigendom van het Limburgs Landschap.
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website: www.ivn.nl/maastricht


