Ommetje ‘Jekerdal’, gemeente Maastricht
Dit mooie rivierdal ligt wat verscholen tussen Maastricht en de Belgische grens. Het is niet zo bekend
bij de wandelaar, maar je kunt er het typische Limburgse heuvelland bewonderen zoals holle wegen,
een kasteel, slingerend riviertje, hellingbossen, carréboerderijen, kalkgraslanden en mergelgroeves.
Laat je verrassen door de pracht van de natuur in dit dal en haar rijke geschiedenis.
Ommetje ‘Sint Pietersberg’, gemeente Maastricht
Een van de favoriete plekken van Jac. P. Thijsse. Voor veel mensen is dit bekend gebied, maar er is
meer dan voldoende om nog te ontdekken. Een wandeling over de Sint Pietersberg staat vooral in
het teken van het Krijt, de geologische periode waarin het dikke pakket mergel in de Limburgse
ondergrond is gevormd. Zie de sporen van de mergelwinning in het landschap en hoe de natuur
daarop heeft ingespeeld.
Ommetje ‘De stenen stad’, Maastricht
De binnenstad van Maastricht bestaat vooral uit stenen. Toch weet de natuur een plekje te vinden in
deze harde wereld. De stenen vertellen hun eigen verhaal. Maak kennis met de geschiedenis van
Maastricht in de vorm van oude en nieuwe bouwmaterialen. En geniet van de uitbundig bloeiende
muurflora, midden in het historische hart van Maastricht.
Ommetje ‘Wandelen langs de Grensmaas bij Borgharen en Itteren’, gemeente Maastricht
Deze dorpjes liggen al eeuwen langs de Maas. Het omringende landschap heeft in de afgelopen 10
jaar een grote verandering ondergaan. Grote stukken akkers en weilanden zijn afgegraven ten
behoeve van de grindwinning en hoogwaterbescherming. Daarna is het gebied teruggegeven aan de
natuur. Het resultaat is nieuwe wilde natuur, nog volop in ontwikkeling. Ga mee en verwonder je
over de enorme rijkdom van het nieuwe Maas-landschap.
Ommetje ‘Het cultuurlandschap van Oud-Caberg’, Maastricht
We wandelen door de tijd en ervaren het landschap van het Lanaker-veld met zijn monumentale
boerderijen. Ook zien we sporen van de geologische ontwikkeling van het terras van Caberg.
Dit gebied is vanuit historisch oogpunt uniek voor Nederland op het gebied van landbouw en
menselijke activiteiten. Ook is Oud- Caberg van groot belang geweest voor de geschiedenis van
Maastricht.
Ommetje ‘Het rijke verleden van Heer’ -Zuidoost MaastrichtWe wandelen aan de rand van het Savelsbos en bekijken het rivierdal van de vroegere Maas.
Hierbij hebben we zicht op twee woonwijken: Heer en Vroendaal oftewel ‘oud’ en ‘nieuw’. Al
wandelend stuiten we op allerlei restanten uit het verleden, zoals een openluchttheater, een
kalkgroeve en markante gebouwen.
Via een holle weg dalen we af naar de oude kloostertuin ‘Opveld’. Hier verwonderen we ons over de
prachtige oude bomen en cultuurhistorische elementen die getuigen van een rijk Rooms verleden.
Ommetje historisch Eijsden en de Eijsder Beemden. Dorpje ten zuiden van Maastricht
Eijsden is een grensplaats aan de rivier de Maas in het uiterste zuidwesten van Zuid-Limburg.
We komen er historisch bijzondere bebouwing tegen, een mooi kasteel en mooie natuur.
We wandelen door het fraai aangelegde park van Kasteel Eijsden met zijn bijzondere bomen. Vlak bij
het kasteel liggen twee mooie watermolens aan het riviertje de Voer. Met name rondom het kasteel,
bevinden zich nog relatief veel hoogstamboomgaarden en meidoornhagen.
Via het rijksbeschermde dorpsgezicht van het dorpje komen we in de ‘Eijsder Beemden’. Dit zijn de
uiterwaarden van de rivier de Maas. In dit fraaie natuurgebied vinden we graslanden, waterplassen,
wilgenbossen, een oude hoogstamboomgaard en een groot grindgat.
In alle jaargetijden kunnen we hier genieten van mooie flora en fauna.

