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Landgoederenzone en Heuvelland Route

ONBEPERKT RECREËREN IN MAASTRICHT

INLEIDING

Voor u ligt de Brochure Scootmobielroute Landgoederenzone en
Heuvelland Route. Met grote zorg en op basis van eigen ervaring is
deze voor u samengesteld. Er is rekening gehouden met de lengte, de
begaanbaarheid van de weg en de mogelijkheid om met een scootmobiel ergens te pauzeren.
Deze scootmobielroute kwam tot stand door een samenwerking van
Stichting Samen Onbeperkt en Zuyd Hogeschool opleiding Ergotherapie. De samenstellers zijn John Storms en Janna Puts.
Benieuwd naar de andere routes?
Kijk op www.samenonbeperkt.nl voor de mogelijkheden.
Weten waar u in Maastricht een scootmobiel kunt lenen?
Kijk dan op:
www.gemeentemaastricht.nl
/ bestuur-en-beleid
/ beleid
/ maatschappelijke-zorg-en-welzijn
/ scootmobiel-uitleen
Heeft u tips of aanvullingen? Neem dan contact met ons op.
We wensen u veel scootplezier!

Deze route leidt door een een gedeelte van Maastricht Noord, Meerssen
Zuid (Geuldal), Valkenburg (Geulhem en Berg en Terblijt) en Margraten
(Gasthuis en Bemelen). De route is door heuvelachtig gebied. Er zijn
geen wegen welke problemen opleveren. De natuur waardoor men
rijdt geeft steeds nieuwe en andere ontdekkingen. Op verschillende
plaatsen kan men een kleine omweg nemen. Gemakkelijk kan men weer
op de normale weg terugkomen. Zonder pauzes duurt de rit ongeveer
anderhalf uur. Onderweg komt men vele terrasjes tegen.
Autoverkeer geeft geen enkel oponthoud.
Met een volle accu komt men gemakkelijk rond.
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Alle brochures zijn tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van Gemeente Maastricht.

DE ROUTE

GEULDAL

Wij beginnen onze weg bij het Geusseltbad en rijden langs kasteel
Geusselt (1). Na het verlaten van het park rijdt men rechtsaf naar de
kerk van Amby. Men komt langs huize Severen.
Aan het stoplicht gaan we rechtdoor de Longinastraat in.
Op het einde van deze straat gaat men linksaf, de Molenweg. We zien
dat het terrein heuvelachtig en bosrijk is. De velden voor ons zijn het
terrein van de Korenwolf. In de bossen, welke tegen de heuvels liggen,
komen reeën, vossen en verschillende roofvogels voor.

De weg door het Geuldal geeft een diversiteit aan bomen en planten.

De weg wordt vervolgd tot bijna het einde. Hier ligt de Oliebergweg.
Het gaat omhoog tot een kruispuntje. Hier staat een mooie knotwilg.
Linksaf ligt een brug over de autoweg naar de Meersense wijk Rothem.
Wij gaan echter rechtdoor en komen in het Geuldal. De watermolen is
hier opvallend. (2)

Even opletten: in de weg zijn een aantal roosters. Deze geven echter
geen probleem. Attentie is wel gevraagd. Na enkele kilometers komt
men bij uitspanning De Nachtigaal, hier is een groot buitenterras.
Ook binnen kan men een plaatsje vinden.
Er is een grote variatie aan consumpties. Ook is er een ruim aanbod
aan maaltijden. De prijs van koffie is 2 Euro. De toiletten zijn netjes en
enigszins verhoogd. Beugels zijn er niet.
Wij vervolgen de weg en komen langs de mergelgrotten.
Alhier is linksaf een bruggetje welk naar Meerssen leidt.
Wij gaan echter rechtdoor naar Geulhem. Hier is een aardig café met
terras. De Geulhemmermolen. (3) Wij gaan rechtsaf en het loopt bergop.
Het is een van de bergjes van de Amstel Gold Race.

VALKENBURG AAN DE GEUL

MARGRATEN

We zijn nu in de gemeente Valkenburg aan de Geul en komen in het
Dorp Berg en Terblijt. Bij de rotonde moet je linksaf, drie kwart rond en
vervolg je de weg tot de kleine Heideweg. Hier gaat men rechtsaf en
na enige tijd komt men in Terblijt.

Gasthuis is een deel van Margraten, alhier gaan wij rechtsaf. Wij hebben
de mogelijkheid om alhier naar ’t Root en naar Cadier en Keer te gaan.
Men komt dan langs de grote mergelafgravingen. Wij gaan echter langs
Camping mooi Bemelen en komen bij de Bemelerberg. (5) Het gaat
flink omlaag. Het uitzicht is heel mooi. Het dal van Maastricht laat je
verwonderen. De grotten van Bemelen liggen er prachtig bij.

Deze buurtschap doorrijden en tussen de velden bereik je Gasthuis. (4)

Onder aan de Berg bij het mooie kerkje kan men linksaf naar Cadier en
Keer. Wij gaan echter rechtdoor, langs een alpaca-boerderij.

MAASTRICHT NOORD
Vanuit Station Maastricht Noord gaan wij eerst een bezoek
brengen aan de nieuw aangelegde tuinen en parken welke in het
kader van het Park Limmel (6) als onderdeel van de Landgoederenzone bereikbaar zijn geworden. Mooie Vijvers, meanderende
beekjes met prachtige bruggetjes in de bossen en tuinen. Dit is
thans al een juweel om te bezoeken
Via de wijk Limmel met de kastelen Jeruzalem en Bethlehem
gaan we door het nieuwe tunneltje met zijn mooie wandschilderingen in Nazareth.

Wij komen op de Molenweg en rijden tot Amby. En vervolgen de
Longinaweg tot de stoplichten. Gaan rechtdoor en vervolgen de
weg tot de nieuw aangelegde brug, welke deel uitmaakt van de
nieuwe fiets en wandelroute. Na het passeren van de brug gaan
we rechtsaf. Wij vervolgen en gaan over het nieuw aangelegde
bruggetje richting Station Maastricht Noord.

DETAILAFSTANDEN LANDGOEDERENZONE
In deze wijk en de aansluitende wijk Wijckerpoort kan men aan
zeer gunstige prijs een kop koffie krijgen. Ook broodjes en maaltijden zijn hier te krijgen. De Buurtbrok (7) is een door vrijwilligers
gerund koffiehuisje welk ligt op het old Hickoryplein. Het heeft
een groot buitenterras, gemakkelijk bereikbaar en een overvloed
aan ruimte voor de scootmobielen.
Het tunneltje onder de autoweg leidt dan naar het beginpunt bij
het Geusseltbad.

Attentiepunten:
• Wanneer de accu niet voldoende is opgeladen, kan een later startpunt
mogelijk een oplossing zijn.
• Denk ook aan de mogelijkheid om naar het startpunt gaan met vervoer op maat.
• Bij toeristische rijwijze kan de tour enkele uren duren.
• Wij maken er toch geen race van.
• Station Maastricht Noord ligt aan de route. Maastricht Centraal is in te plannen.
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