
Jubileumwandeling Wolder/Campagne/Biesland        
Natuur in de buurt …. 

Routebeschrijving
Start en eind: Mgr. Vranckenplein (Wolder) 
Afstand: ± 6 km  
Gratis parkeergelegenheid op het plein 
Bereikbaar met openbaar vervoer: Arriva lijn 3

Start op het Mgr. Vranckenplein [1], loop de trap op naar de kerk. 
Sla voorbij de kerk rechtsaf, langs het kerkhof, ga het trappetje 
af en sla rechtsaf de Pletzerstraat in. Direct linksaf de holle weg 
Winterslag in [2]. Steek de Emilionlaan over en loop rechtdoor de 
holle weg Winterslag verder volgen.  Einde holle weg rechtsaf de 
Emilionlaan in. Loop naar de Medoclaan. De Medoclaan schuin 
rechts oversteken en loop het voetpad tussen groene bak en 

bushalte op. Tweede zijpad rechtsaf, bij de minibieb de trappen 
af. Einde trappen linksaf tot einde (doodlopende) Pommardlaan. 
Steek de draaicirkel over en volg het omhooglopend pad, dan 
weer de trappen af. Einde trappen rechtdoor lopen. Ga door het 
klaphek. Pad helemaal volgen, tot volgende klaphek  [3].  
Ga door het klaphek, dan rechtsaf en na ca. 50 m., voor de trap 
linksaf naar Picardenlaan. Loop via een scherpe bocht rechtsaf 
de Musketierslaan in. Pak het eerste voetpad links, via het Mus-
ketiersplein naar de Cannerweg. Bij de T-splitsing rechtsaf, 
Cannerweg volgen langs (zijkant) van café-restaurant ‘Prix de 
Rome’ [4]. Bij de volgende T-splitsing rechtsaf Cannerweg ver-
der volgen [5]. Loop rechts van de weg. Tussen huisnummers 
342 en 344 rechtsaf door de smalle opening het Kattenberg-
voetpad op, en tussen tuinen en weilandjes naar de Susserweg. 
Einde pad linksaf de Susserweg op [6]. Loop langs de Apostel-
hoeve [7] en volg de Susserweg tot aan het wegkruis [7A en 7B].  

Bij deze viersprong schuin rechtsaf over veldweg naar beneden 
langs wateropvangbekken/schapenweitje [8]. Veldweg tot einde 
volgen. Je loopt nu België in. Bij T-splitsing linksaf over de Bies-
landerweg (Gemeente Riemst; in Maastricht heet deze weg de 
Vroenhovenweg) richting kanaal. Eerste veldweg, bij grenspaal, 
rechtsaf de holle weg in. De holle weg gaat over in een ‘normale’ 
veldweg, deze loopt omhoog. Voorbij het voetbalveld van Leoni-
das rechtsaf de Heukelommerweg in. Deze weg volgen tot het 
Mgr. Vranckenplein.  
Dit is het eindpunt van de wandeling.



Markante punten langs de route

1] Mgr. Vranckenplein - Wolder 
De Eburonen brengen rond ca. 500 v. Chr. hier 
de landbouw. Wolder, oorspronkelijk beho-
rend tot het graafschap Wilre, vormde tot de 
Belgische opstand (1831) één gemeente met 
Vroenhoven. In 1920 is Wolder door Maas-
tricht geannexeerd. De huidige Petrus en 
Pauluskerk stamt uit 1898. Op dezelfde 
plaats stond al vanaf de 13e eeuw de Sint 
Marcuskerk. De kerk is vaker beschadigd 
geweest o.a. in de Tweede Wereldoorlog.	!
2] Winterslag 
We lopen door een authentieke -middel-
eeuwse- holle weg.  De plaatselijke bena-
ming Winterslag (slag=stuk bouwland) is in 
1920 formeel toegekend. Deze weg heette 

tot 1920 Kerksteeg. 
De wanden zijn steil 
opgaand en beplant 
met bomen en struik-
gewas. Karakteristiek 
is de notenboom aan 
de rechterzijde. Deze 
holle weg geeft toe-
gang tot het droogdal 

Wolder. Dit droogdal scheidt als een groene 
wig de woonwijken Daalhof, Campagne en 
Wolder. Het droogdal biedt openheid en daar-
door uitzichten op de Louwberg, Cannerberg 
en St. Pietersberg. !
3] Groenbeheer Campagne 
De werkgroep Groen van buurtnetwerk Cam-
pagne onderhoudt een deel van het groen in 
Campagne: Limburgse fruitbomen worden 
gesnoeid, heggen geknipt, de holle weg (Win-
terslag) en de kruip- en sluiproute onderhou-
den. De Werkgroep verzorgt ook educatie-
projecten, zo worden 29 vogelnestkastjes 
samen met schoolkinderen onderhouden. De 

Schapenwei wordt 
ecologisch beheerd 
door het CNME, de 
werkgroep Groen 
heeft er een bijenho-
tel gerealiseerd.  !
4] Prix de Rome 
Dit resaurant is genoemd naar de Maas-
trichtse kunstenaar Jef Scheffers die deze 
prestigieuze prijs in 1931 kreeg toegekend. 
Eind 19e en begin 20e eeuw had dit restaurant 
een heel andere bestemming: halteplaats 
“Biesland” van de stoomtram die liep van 
Boschpoort via Kanne naar Wonck (België). !
5] Jekerdal 
Het Jekerdal heeft zijn oorspronkelijke open 
karakter deels behouden. De bebouwing in 
het plangebied was in de 18e eeuw beperkt 
tot enkele boerderijen langs de historische 
infrastructuur.  Het Jekerpark is in 2004 gere-
aliseerd. De gemeente heeft het natuurpark 
ontwikkeld, het Waterschap heeft de Jeker 
een natuurlijke loop geven en de capaciteit 
verhoogd van 18 naar 25 m3/seconde door 
bypasses aan te leggen. Het doel is water-
overlast te verminderen en de visstand te 
verbeteren. Daarom zijn in Maastricht 3 vis-
passages aangelegd, waarvan bij de Natuur-
tuinen CNME de meest natuurlijke. 
Het gehucht Lombok (oorspronkelijk Nekum 
uit circa 1500), bestond vroeger uit drie mo-
lengebouwen: Een graanmolen, een 

olie(verf)molen en een houtzagerij/wolspin-
nerij. In 1850 werd de graanmolen een werk-
plaats voor geweerlopen. Deze molen heet 
sinds 1894 de molen van Lombok, genoemd 
naar de Nederlandse herovering van het In-
donesisch eiland Lombok, omdat met de in 
deze molen gemaakte geweren de strijd daar 
werd beslecht! Momenteel is nog een molen 
actief. Daarmee wordt nu stroom opgewekt. !
6] Groeves Theunissen 
Links en rechts van de Susserweg liggen 
de Groeves Theunissen. Het zijn voormalige 
mergelgroeves die door blokbrekers ontgon-
nen werden voor de winning van mergelblok-
ken ten behoeve van de bouw. De groeve 
links is opengelegd en is nu een overwinte-
ringsplaats voor vleermuizen. De groeve 
rechts ligt onder een dik pakket huisvuil en 
puin met een dikte van acht tot tien meter. Dit 
stort is afgedekt met klei waardoor er niets 
meer van deze groeve te zien is. !
7] Apostelhoeve 
Dit is het oudste wijngoed van Nederland.  
Het eerste deel van de Apostelhoeve is ge-
bouwd begin zestiende eeuw. De oorspron-
kelijk naam is ‘de Louwenburch’ met rondom 
akkers, weiden, boomgaarden en - toen ook 
al - een wijngaard. ‘Burch’ verwijst naar de 
gesloten buitengevels die de hoeve een 
weerbaar karakter verlenen. De hoeve is ver-
noemd naar het bekende Maastrichtse Ou-
demannenhuis de XII Apostelen, dat de hoeve 

meer dan drie en een halve eeuw in bezit 
heeft gehad. !
7A]  Waterbassins WML 
De twee waterbassins - inhoud 1989 m3 en 
1218 m3 - hebben de functie van watertoren: 
ze zorgen voor voldoende watervoorraad en 
door de ligging op +112 meter NAP voor con-
stante druk op het leidingnet. !
7B] Wegkruis 
Onder het monumentaal wegkruis, vervaar-
digd uit decoratief siersmeedwerk, lees je de 
tekst ‘DOOR HET KRUIS NAAR HET LICHT” 
en hieronder in het Latijns in een kleiner cor-
pus: “per crucem ad lucem”. !
8] Zouw 
De bewandelde wegen Susserweg, Dalings-
weg, Vroenhovenweg, Zeenendaalweg en 
ook de Winterslag behoren tot het historische 
wegenstelsel van Oud Vroenhoven en stam-
men uit de periode tussen 1000 en 1750. 
Kenmerkend voor deze wegen is dat ze gro-
tendeels gevormd zijn door het reliëf en be-
staan uit stukken holle weg en graften. In dit 
gebied heeft het waterschap meerdere re-
tentiebekkens aangelegd. Dit is een duurza-
me oplossing om water- en modderoverlast 
voorkomen en tegelijkertijd water zo lang 
mogelijk vast te houden. kertijd water zo lang 
mogelijk vast te houden.
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