± 8 km
2,5 uur (incl.pauzes)

Hondenwandeling langs natuur & cultuur
De hondenwandeling is uitgezet door het CNME Maastricht en regio in
samenwerking met Animal’s Faith, de Dierenambulance Limburg Zuid
en Kinderboerderij Limmel.
Marie, een ‘tweedehands’ hond uit de herplaatsing en tevens ‘CNMEles hond’ heeft de wandeling voor u voorgelopen en er erg van
genoten.
Tijdens deze wandeling van ruim twee en half uur wordt u attent
gemaakt op een aantal wetenswaardigheden op deze route. Natuur en
cultuurhistorie, vlak langs een druk industrieterrein in de stad
Maastricht, de Beatrixhaven. Op sommige plekken moet u rekening
houden met verkeer maar het op het grootste gedeelte van deze tocht
vindt u adembenemende stilte en natuur.
Bij de nummers van de route vindt u in het boekje interessante
informatie over de omgeving.
Achterin het boekje vindt u knutsel- en kooktips met spullen uit de
natuur. Bewaar het boekje want de meeste planten en bomen, die
beschreven staan, vindt u ook op andere plekken, tijdens andere
wandelingen. In ieder seizoen is er wel iets te vinden wat u kunt
gebruiken.
De hondenwandeling is op eigen risico

Veel plezier!

De stadsrand als toevluchtsoord voor de natuur
De natuur heeft het tegenwoordig niet zo gemakkelijk. Op het platteland zijn door
strakke bedrijfsvoering in de agrarische sector veel natuurlijke schuil- en
broedplekjes verdwenen. Verbindingsroutes voor dieren worden afgesneden door
wegen en nieuwbouw.
De toenemende verstedelijking is ook
niet ideaal voor veel dier- en plantensoorten,
alhoewel hun aanpassingsvermogen soms
verbazingwekkend is.
Op braakliggende terreinen midden in de stad
kun je de mooiste planten vinden. Daar, waar
niet meer met onkruidbestrijdingsmiddelen wordt
gespoten, verschijnen de aardigste (on)kruiden.
De ‘nutteloze’ stroken aan de stadsrand
bieden mogelijkheden, waarvan dieren en
planten volop gebruik maken.
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Startpunt is het asiel van Animal’s Faith, Karveelweg 33 in Maastricht
1.

Loop richting kanaal en steek de Ankerkade over

2.

Loop naar boven en sta even stil bij het beekje de Kanjel aan de
linkerkant. Er groeien Smeerwortel en de gele Lis. (i)
De Kanjel loopt onder het kanaal door.

(i)
=
effe info lezen

3.

Loop verder richting sluis, volg de weg naar boven en steek de sluis
over. Volg aan de andere kant van het Julianakanaalweer de weg
naar beneden.

4.

Volg rechts het fietspad langs het kanaal

5.

Ga na ± 500 meter links de dijk af. Meteen rechts aanhouden langs de akker en evenwijdig aan de dijk
met populieren.

6.

Volg het fietspad langs het industrieterrein.
a.
b.

(voor je het weet,
ben je er voorbij)

(i)

(i)

Ga aan het eind van het fietspad (bij ingang Sibelco) linksaf
Volg de weg links naar boven. Ga niet naar boven de dijk op!
(i)
Alternatief: Loop tot einde fietspad: neem rechts de trap naar boven.

7.

Steek de brug over (blijf aan de linkerkant op de brug). Let op: het is wat lastig lopen door de obstakels
op de brug.

8.

Ga direct na de brug linksaf over het paadje naar beneden. (let op: loop het paadje niet voorbij).
Ga onderaan paadje scherp rechtsaf en ga meteen weer rechtsaf (loop dus niet langs kanaal !)

9.

Ga einde weg linksaf. In de verte ziet u Meerssenhove liggen.

10.

Op de binnenplaats van Meerssenhove staat de controlepost. Water voor hond en baas.
Ga direct na Meerssenhove rechtsaf het pad in.

11.

Halverwege het pad staat een gesloten ijzeren hek.
Rechts ervan is een doorgang. Einde pad rechtsaf.

12.

Ga aan het eind van de weg linksaf en volg de Klipperweg over fietspad.

13.

a.

b.

Steek de Klipperweg over ter hoogte van de spoorwegovergang.(i)
Loop achterlangs de ‘Wigwams’, houd rechts aan en volg het spoor. (i)
Steek voorbij de heg de Fregatweg over
Alternatief: volg de Klipperweg over fietspad tot het eind,
steek de Fregatweg over en volg rechtsaf het fietspad.

14.

Ga na de oranje brievenbus linksaf de Groene Beukenlaan (Vaesharteltweg) in.

15.

Ga rechtsaf de Rode Beukenlaan in en loop die helemaal uit. (i)

16.

Ga ter hoogte van het station rechtsaf en ga meteen linksaf de Korvetweg in.

17.

Ga linksaf de Jeruzalemweg in. Rechts ligt Kasteel Jeruzalem.

18.

Aan het eind van de Jeruzalem rechtsaf naar de kinderboerderij aan de rechterkant.
Eindpunt van de wandeling.

Ook de moeite waard: In plaats van einde Jeruzalemweg rechtsaf, ga eens linksaf.
Daar vindt u Kasteel Bethlehem en een park verderop aan de linkerkant.

(i)

(i)

(i)

Route terug naar asiel aan de Karveelweg: Ga linksaf de kinderboerderij uit en sla linksaf de Jeruzalemweg in.
Sla halverwege linksaf en volg de weg langs de voormalige gevangenis en de Kanjel naar de Willem
Alexanderweg en sla rechtsaf. Eerste weg links is de Karveel weg. Aan het einde links ligt het asiel.
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2.

(i)

Het beekje heet de Kanjel. De Kanjel, of vertakkingen ervan, zullen we vaker tegenkomen tijdens de
wandeling. In vroeger tijden was het gebied rondom de Kanjel moerasachtig.
Kanjel betekent dakgoot. De verschillende vijvers in het landgoederengebied werden door de Kanjel
‘bewaterd’. Op deze plek stroomt het water dan de ene kant op en dan weer de andere. Dat heeft te
maken met grondwaterstand die als communicerende vaten werkt. Als het veel geregend heeft,
stroomt de Kanjel richting Maas. Op deze plek gaat de Kanjel via een buizenstelsel onder het
Julianakanaal door. We zullen de beek aan de overkant weer tevoorschijn zien komen.

4.

(i)

Ter hoogte van sluis Limmel komt aan de linkerkant de Kanjel weer tevoorschijn.
Hij stroomt richting Itteren.
De loop van de Kanjel is in het landschap goed te zien: langs de waterkanten groeien
knotwilgen. Aan de linkerkant staan vlierstruiken. We zullen ze onderweg vaker zien.
De gewone vlier is een tot 6 m hoge heester of boom met lichtgrijsbruine schors. De
takken bevatten veel wit merg. De zoetig geurende bloempjes zitten in grote, na de
bloeitijd hangende, platte schermvormige pluimen. De bloeitijd is mei/juni. De zwarte
vruchten met bloedrood sap zijn bolrond en zijn in augustus rijp. De onrijpe (groene)
bessen zijn giftig! Zo voorkomt een plant dat de bessen, waarmee hij zich wil
verspreiden, voortijdig worden opgegeten. Trekvogels stoppen hier in het najaar even om
voor de lange vlucht naar andere landen flink bessen te eten.
Langs de dijk van het kanaal groeien veel verschillende bermplanten zoals Gewoon Knoopkruid,
Duizendblad, Witte en Rode Klaver, Kruldistel en verschillende Zuringsoorten. Vroeger werden de
dijken vaak gemaaid of met onkruidbestrijdingsmiddel gespoten. Nu zijn er weer veel bloemen en daar
komen weer veel vlinders op af. Veredelaars van grassen zoeken in de bermen naar zaad om
cultuurgrassen te verbeteren.
In het water zijn vaak watervogels te zien als de Fuut, de Meerkoet, de Eend
en soms een Aalscholver.
Aan de rechterkant staat een plant die niet in Europa thuishoort: de Japanse
Duizendknoop. Hij komt oorspronkelijk uit Japan. Waarschijnlijk is ooit een
stukje wortelstok uit een gewone tuin weggegooid. De Japanse Duizendknoop
woekert enorm en als er niets tegen gedaan wordt zullen andere planten, die
hier wel thuishoren, allemaal verdrongen worden. Op allerlei manieren wordt
geprobeerd de Japanse Duizendknoop tegen te gaan, maar helemaal uitroeien
zal niet lukken. Bloemisten gebruiken de stengel van de Japanse
Duizendknoop.
Aan de overkant van het kanaal ligt een kalkoven, Ankersmit Maalbedrijven.
Hier wordt van mergel meststof voor de landbouw gemaakt. Het pad is meestal
een beetje wit uitgeslagen. Dat is de kalk die van de kalkoven hier naar toe waait.
Meer dan 65 miljoen jaar geleden was er een krijtzee in Zuid-Limburg. De schelpdieren uit die oerzee
hebben op verschillende plekken kalksteen-lagen afgezet. Dat is mergel. De zachte, geelkleurige
steen bleek heel geschikt voor de bouwnijverheid. Ook wordt van mergel meststof voor de landbouw
gemaakt. Bij de winning van mergel worden fossielen van planten en dieren gevonden.
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Rode klaver werd voor het eerst
in het midden van
17e eeuw gecultiveerd.
Amerikaans Indianen aten
het op verschillende
manieren: de bladeren
werden vers gegeten
voor de bloei of gekookt
met paardebloemen en
rode ganzevoet. In
Europa behoort hij tot de meest
verbouwde veevoergewassen,
maar als menselijk voedsel is hij
onbekend.

Gewoon Knoopkruid behoort tot de
Asterfamilie. De bloeitijd is juli/augustus.
De bloemen zijn roodpaars.
De Kruldistel is een overblijvende, grote
grijsgroene plant die een halve meter
hoog kan worden. De plant bloeit in juli en
augustus. Bloemen zijn paars/lila.
Boerenwormkruid werd vroeger gebruikt
om het vee te ontwormen. De plant heeft
een wortelstok en kan wel 1 meter hoog
worden. De plant bloeit van juni tot
september en heeft gele bloemen.
Zuring is een overblijvende plant.
De bloempjes zijn zacht rood getint.
De wortelstok van de planten werd
(gedroogd) gebruikt als laxeermiddel.

Rode klaver is een overblijvende
plant die wel een halve meter
hoog kan worden. De plant bloeit
van juni tot september. De
bloemen zijn paars. Rode klaver
wordt als voedergewas verbouwd.

Duizendblad is een overblijvende plant
die zo’n halve meter hoog kan worden. De
plant bloeit van juni tot oktober. De
bloemen zijn vuilwit. De plant wordt ook
gekweekt als sierplant met karmijnrode
bloemen.

Witte Klaver is een overblijvende
plant. De stengel groeit over de
grond. Bloeit van mei tot
september. De bloemen zijn wit,
groenachtig tot lichtroze. Na de
bloei zijn ze lichtbruin. Bijen
komen op de plant af. Witte klaver
wordt ook gekweekt als
veevoeder.

Zuring is een overblijvende plant. De
bloempjes zijn zacht rood getint. De
wortelstok van de planten werd
(gedroogd) gebruikt als laxeermiddel.

Aalscholver
Wilde Eend

De Aalscholver
komt in Europa,
Azië, Afrika,
Australië en
Noord-Amerika
algemeen
voor.

Komt heel algemeen
in Europa voor bij
begroeide watervlakten,
plassen, meren en
rivieren. Het wijfje legt
8 tot 14 grijsgroene
eieren en broedt 26
dagen. Zodra de jongen
droog zijn, volgen ze hun moeder in het water.
Eenden eten voornamelijk plantaardig voedsel. Het
mannetje is herkenbaar aan de krul in de staartveren
en aan de groengrijze hals.

De vogel trok vroeger
in september naar het
zuiden maar tegenwoordig
is hij vrijwel het gehele jaar
in Nederland te zien.
De Aalscholver nestelt in kolonies. De 3 tot 4
jongen komen na 28 tot 30 dagen broeden uit
en blijven 8 weken in het nest. Voedt zich vooral
met vissen die hij onder water vangt.

Meerkoeten zijn wel héél strenge ouders
Het meerkoetvrouwtje
broedt meestal negen
jongen uit. In het begin
gedragen de ouders
zich voorbeeldig. Ze
lokken de jongen met
lekkere hapjes het
water in. Ze voeren hun jongen en verjagen zelfs grote
zwanen als die te dicht in de buurt komen. De jongen
groeien als kool en hebben daarom ook steeds meer
voedsel nodig. Als er niet meer genoeg voedsel is, gaan ze
bij hun ouders bedelen.

Fuut
De Fuut is een watervogel
die in heel Europa
voorkomt. Futen bouwen
drijvende nesten van
waterplanten.

Dan verliezen de ouders hun geduld en pikken de jongen
hardhandig op de kop. Na verloop van tijd durven de jongen
niet meer te bedelen en krijgen dus ook geen voedsel meer.
De meeste jonge meerkoeten gaan dood van de honger.
Twee of drie sterke jongen blijven over en zij krijgen weer
voedsel van de ouders.
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5.
De weg leidt langs een industrieterrein

(i)

Links in de verte ligt het dorp Borgharen. De loop van de
Kanjel is goed te zien aan de knotwilgen die er langs groeien.
Het industrieterrein ligt verborgen achter het dichte
struikgewas aan de rechterkant. In het struikgewas groeien
Braamstruiken, Bottelrozen en Hop. De Hop klimt achter de
loods ook in het hekwerk.

6.
Aan de linkerkant (bij de boerderij) bevindt zich een Populierenplantage. Deze
Canada populieren zie je overal in het Maasdal. De plantages worden ook wel
‘boomweien’ genoemd omdat het productiebossen zijn. Van het hout worden
papier, triplex, planken en lucifers gemaakt. De Canada populier kan wel 20
meter hoog worden. Daar doet hij ongeveer 35 jaar over.
Tussen de bomen groeien alleen gras en brandnetels. Dat komt omdat de
vallende bladeren van de Populieren veel stikstof (meststof) bevatten. Hoe
rijker de grond aan stikstof, hoe minder gevarieerd de plantengroei. Gras en
brandnetels doen het goed op rijke grond. Andere planten krijgen daardoor
gewoon geen kans. De Vlier en de Meidoorn die er tussen groeien zijn door
de vogels hier naar toe gebracht. De boer is daar niet zo blij mee, want koeien
lusten dat niet.

Aai eens een brandnetel
De grote en de kleine brandnetel lijken veel op elkaar. De grote brandnetel is meerjarig, heeft een wortelstok en
kan 1,5 meter hoog worden. De kleine brandnetel is eenjarig. Brandnetels bloeien van mei tot september. Beide
planten prikken door brandend netelgif. Brandnetels hebben kleine breekbare buisjes op de bladeren. Dat zijn de
brandharen. Als er tegen de brandharen gestoten wordt, breken ze af en het zuur komt in de huid terecht. De
haren staan schuin omhoog. Als ze voorzichtig van onder naar boven worden aangeraakt, breken de haren niet af
en komt het zuur ook niet vrij. Wie durft?

Koeien voor de melk en koeien voor het vlees
De meeste koeien in Nederland zijn melkkoeien. Ze worden twee keer per dag
gemolken. Vroeger molken de boeren met de hand, tien koeien per uur. Nu zijn
er melkmachines. De boer hangt een zuiger aan de uier en de machine doet
de rest. Op sommige boerderijen staan zelfs melkrobots. Een koe die
gemolken wil worden, loopt daar zelf een paar keer per dag naar toe.
Een koe en een stier hebben horens. Toch zie je tegenwoordig eigenlijk alleen
maar koeien zonder horens. Kalfjes worden op jonge leeftijd onthoornd. Koeien
zonder horens kunnen elkaar niet beschadigen waardoor het een stuk rustiger
wordt in de stal. Op de plek waar de horens hadden moeten groeien, gaat vaak
de kruin omhoog groeien. Ze krijgen er een punthoofd van.
In deze omgeving zie je ook wel Limousin koeien.
De Limousin koe is een vleesras en is afkomstig uit Frankrijk. Halverwege de
19e eeuw werd het Limousin ras vooral gebuikt als trekrund. Het ras wordt
sinds 1900 gehouden om het vlees. Na tien of twaalf maanden wegen de
kalveren al zo’n 500 kg.
De kleur is roodbruin met lichte kringen om de ogen en
een lichte snuit. De dieren zijn goed opgewassen tegen slechte
weersinvloeden en de geboortes verlopen in het algemeen makkelijk.
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Meidoorn

Knotwilg

De Meidoorn behoort
tot de rozenfamilie.
Meidoorn vinden
we in bossen, als
heg en aangeplant
in de tuin. De doornen
worden anderhalve centimeter
lang.

Knotwilgen werden vroeger langs een
beek geplant om die op zijn plek te houden.
De wortels houden degrond namelijk goed
vast en het hout rot niet weg door het water.
Vroeger werden wilgentenen matten gebruikt
om er zinkstukken van te maken. Die werden
opgevuld met stenen en grond en werden
in het begin van de dijkbouw gebruikt om de
dijken sterker te maken. Wilgentenen worden
nog steeds gebruikt om manden te vlechten. Om de takken soepel
te maken, moeten die eerst een tijdje in het water geweekt
worden.

De meidoornbloesem
symboliseert de ontluikende
lente en de wedergeboorte
van het leven. Onze voorouders
omheinden hun heilige plaatsen
met meidoornhagen. Meidoorn
omhakken werd beschouwd als
ongelukbrengend.

Van wilgentakken worden ook hekwerken gemaakt. Gevlochten
takken schieten weer wortel waardoor groene, levende
afscheidingen ontstaan..
De knotwilg ontstaat niet zomaar. Als een wilg niet geknot wordt,
worden de takken te zwaar en gaat de boom op een gegeven
moment scheuren. Als een scheut op manshoogte
geknot wordt, ontstaat op die plek een knot.
Als de boom ieder jaar geknot wordt, wordt
die het snelste dik.

Als een meisje vroeger op 1 mei
een bloeiende meidoorntak aan
haar deur vond, wist ze het heel
zeker: “ik word door iemand
bemind!”

Hondsroos
De naam Hondsroos (Rosa canina)
komt van de legende dat de wortel
de beet van een dolle hond zou genezen.
Een andere legende wil dat Cupido een roos
gaf aan Harpocrates, de god van het stilzwijgen, om hem te
bewegen de liefdesavonturen van Venus niet te verraden. Zo
werd de roos het symbool van het stilzwijgen. De roos werd
afgebeeld op de plafonds van banketzalen om de gasten eraan
te herinneren dat alles ‘onder de roos’ oftewel in strikt
vertrouwen gezegd moest worden. De Hondsroos bloeit in
juni/juli en draagt vruchten in het najaar. Men zegt dat
rozebottels twintig keer
zoveel vitamince C
bevatten als sinasappels.

Hop
De Hop is de langste
kruidachtige slingerplant
van onze flora. De plant is
familie van de brandnetel.
De plant groeit erg snel en
slingert zich vooral rond
Wilgen en Elzen.

.

Braam
De Braam behoort tot de rozenfamilie.
In Nederland zijn er 130 soorten.
De Braam is te vinden aan bosranden,
heggen, op de hei en in de duinen. De lange,
boogvormige stengels hebben stekels die
jonge boompjes beschermen tegen vraat
door konijnen of andere dieren. Voor de
vogels zijn het veilige woonplaatsen. De bloei vindt plaats tussen
de lente en de herfst. Vaak bevinden zich aan één struik
bloemen, rijpe en onrijpe vruchten. De bloemen zijn wit of roze.
De rijpe bessen zijn zwart.
Bramensiroop is een prima middel tegen verkoudheid.

Hop groeit op humusrijke
grond. Alleen de
vrouwelijke planten dragen
“hopbellen”.
Tijdens de middeleeuwen
gebruikte de monniken al
hopbellen voor het brouwen
van bier. Hop geeft bier niet
alleen een bittere smaak,
maar maakt het ook
houdbaar.
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De brug links ontneemt het zicht op Itteren.
Het weiland ziet er uit als een biljartlaken, maar er zit toch een glooiing in de wei.
Dat komt door de verschillende overstromingen van de Maas.
In de bosschage aan de rechterkant van het fietspad staan veel Acaciabomen.
De Acacia is een dankbare boom.
Het is Europees hardhout en komt oorspronkelijk uit Hongarije.
De boom verspreidt zich door middel van peulen.
Een imker heeft graag Acacia’s in de buurt
vanwege de bloemen.
De vallende bladeren leveren de grond
te veel stikstof, waardoor er verder weinig
andere planten zijn te bespeuren.

(i)

De magische krachten van de Acacia
‘Raak een Acacia aan en je voelt de
kracht en de positieve energie door je
lichaam stromen. Het is alsof je
batterijen worden opgeladen.’
Dusty Miller,
Boomsjamaan, Zuid-Engeland.
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7/8.
Het Julianakanaal (van Maastricht naar Wessem in Noord-Limburg) werd in 1934 in gebruik genomen.
Het kanaal is aangelegd omdat de Maas de intensievere en modernere scheepvaart, die meer
diepgang had, niet meer aankon.
Kaart uit ± 1934
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10.
Meerssenhove

Petrus Regout (1801 – 1878)
De landgoederenzone

Petrus Regout startte een
industrieel imperium van
kristalslijperij tot grootschalige
aardewerkproduktie dat meer dan
2600 werknemers telde.

Maastricht is ook tegenwoordig nog omringd
door buitenplaatsen die in de loop der tijd
uitgroeiden tot kleine ‘kastelen’. Een aantal
daarvan is verbonden met de naam Regout.

In zijn tijd wordt Petrus Regout
geprezen als de weldoener der
armen. Het gemeentebestuur
roemde hem als de man die stad en
volk ‘onbeschrijfelijk voordeel heeft
gebracht’. Voor zijn tijd was Petrus
Regout een progressief fabrikant.
Hij zorgde o.a. voor goede
huisvesting voor zijn arbeiders.

De eerste Maastrichtse grootindustrieel, Petrus
(Pie) Regout, belegde, zoals in zijn tijd bij de
deftige burgerij de gewoonte was, zijn geld voor
een deel in onroerend goed in de omgeving van
de stad. In 1851 kocht hij het buitengoed
Vaeshartelt uit de erfenis van koning Willem II.
Twintig jaar later kocht hij ook het in de
nabijheid gelegen landgoed De Kanjel (1862),
dat door hem werd omgedoopt in ‘Grande
Suisse’, nu Marienwaard.

Het waren vooral zijn zonen die,
nadat zij de bedrijven hadden
overgenomen, hardvochtig en
kapitalistisch met hun personeel
omsprongen. Petrus Regout ligt
begraven bij de basiliek van
Meerssen.

Petrus Regout zelf en zijn kinderen en
kleinkinderen kochten tussen 1875 en 1925 een
half dozijn villa’s en kastelen bij Maastricht. Zij
zijn allang niet meer ‘in de familie’, maar wij
kunnen er nog dagelijks van genieten:
Wijckerveld (Wijck), Kruisdonk (Meerssen),
Bethelehem (Limmel), Meerssenhoven
(Weert/Itteren), Hoogenweert (Heugem) en iets
verder weg kasteel Rijckholt.

Het bekende Boerenbont servies is afkomstig
uit Maastricht . Het verhaal wil dat ooit een
boerin met de scherven van een
handgeschilderd kopje bij de Maastrichtse
aardewerkfabriek heeft aangeklopt met het
verzoek een nieuw kopje voor haar te maken.

Meerssenhove
Kasteel Meerssenhoven is een typisch 18de eeuws landhuis met Franse tuinaanleg. Rondom ligt een gordel van groen, van
het park en de boomgaarden er omheen. Het kasteel en het wijdse park zijn symmetrisch aangelegd. De geschiedenis van
Meerssenhoven gaat terug tot in de 14e eeuw, toen het Mertzena genoemd werd. Een reeks adellijke geslachten heeft het
bewoond, verbouwd en verfraaid.
In 1488 werd het door de Maastrichtenaren verwoest omdat zij de aanhangers van Willem van Arensberg, bijgenaamd ‘het
zwijn der Ardennen’, wilden verdrijven. Willem van Arensberg was op het schavot aan het Vrijthof al een kopje kleiner
gemaakt omdat hij opstandig was tegen de prinsbisschop van Luik. Er werd een nieuw kasteel gebouwd, waar Alva tijdens
de 80-jarige oorlog regelmatig verbleef. Sindsdien werd het kasteel meermalen verbouwd tot het uiteindelijk op een luxe
landhuis leek. In 1902 kwam het in handen van het geslacht Regout. De zoon van Petrus Regout, Gustave, voerde als
eerste in Nederland in de boomgaarden de laagstamfruitteelt in. Hij importeerde de bomen uit Australië. In 1953 werd
Meerssenhoven verkocht aan de gemeente Maastricht en in 1955 aan de Broeders van Sint Jozef uit Heerlen die er een
instituut voor voogdij-jongens in onderbrachten. In het kasteel is nu het Administratiekantoor Apotheken gevestigd.
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11.
Aan de rechterkant staat een linde. In het
bos kom je niet vaak linden tegen. Wel
worden ze vaak als laanboom aangeplant. Ze
kunnen wel 30 meter hoog worden. In veel
oude dorpen en stadjes vind je pleinen met
grote linden. Onder die linden werd vroeger
vergaderd.
De linde bloeit in juni. De bloemen bevatten
veel nectar. Lindenhoning is een geliefde
bijenhoning.
Linden werden vroeger ook vlak voor
boerderijen geplant. Men snoeide ze zo dat
ze een platte vorm kregen. Deze lei-linden
gaven niet alleen schaduw maar ze zorgden
er ook voor dat boze geesten geen bezoek
durfden te brengen aan die boerderij.
Lindenhout is licht en makkelijk te bewerken.
Het wordt voor klompen en houtsnijwerk gebruikt.
Veel beelden in rooms-katholieke kerken zijn
gesneden uit lindenhout.

12.
De bosjes langs het einde van de weg bevinden zich in het hele Maasdal.
Het zijn kleine wereldjes op zich, waar zich van alles ophoudt. Muizen, insecten,
vogels etc. Langs de buitenkanten groeien klimplanten. Die pakken het wereldje
als het ware in.
Hier en daar zie je allerlei akkeronkruiden zoals de korenbloem. Zaden van
korenbloem, klaproos, distel, kamille en akkerviooltje houden van omgewoelde grond.
Het zaad van klaprozen kan zelfs na 50 jaar nog ontkiemen. Als het graan eenmaal ‘aangeslagen’
was, groeide dat zo hard dat het boven het onkruid uitgroeide. Door onkruidbestrijding en omdat er
tegenwoordig machinaal in strakke lijnen wordt gezaaid, zijn de kleurige akkeronkruiden uit de
graanvelden verdwenen.

13.
Aan de linkerkant van de weg is achter de heg (een esdoornhaag) aan de begroeiing te zien dat er
water stroomt. Vooral in de nazomer zijn er langs het water veel kleurige bloemen zien. Daar komen
weer vlinders op af. Het kanaaltje wordt gevoed door de Geul.
Bij de oude molen in Rothem bevindt zich een sluis. Als de sluis dichtgedaan werd, liep de
landgoederenzone wel eens onder water. Het kanaaltje dient tevens als
overloop van de vijver van Vaeshartelt.
De vijf Wigwam-achtige bouwsels zijn in mei 2001 door Essent Milieu
aangeboden aan de Gemeente Maastricht.
Voor het drukke verkeer in het industrieterrein zijn ze een aandachttrekkende
markering.

(i)
Zelfs in een industrieterrein vind je natuur. De spoorlijn wordt gebruikt door de bedrijven die er langs
liggen. Onder de rails ligt een dikke laag grind. Dat maakt de grond erboven erg droog. Er groeien
veel zgn. ‘droge grondplanten’. Zaadjes ervan zijn hier door de wind naar toe gewaaid. Langs de
wegberm en op de strookjes braakliggende grond groeien akkerkruiden als de Akkerpaardestaart, de
Zomerfijnstraal, de Wilde Peen, de Kamille en het Sint Janskruid.
Hondenwandeling langs Natuur & Cultuur
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Het St.Janskruid heeft zijn naam te
danken aan het feit dat het steevast
op 24 juni, het feest van St.Jan,
in bloei staat. De plant
is 25 – 80 cm hoog en heeft
goudgele bloemen.
Bloeitijd is juni-september.

Veld Esdoorn (Spaanse Aak)
Van nature komt de Veld Esdoorn voor op
kalkhoudende, matig vochtige grond. In ZuidLimburg komt hij voor in hellingbossen. DeVeld
esdoorn bloeit in de lente. De bloemen zijn groen.
Het blad kleurt in de herfst roodachtig. De boom of
heester wordt in heel Nederland aangeplant als parkof laanboom. Hier is hij gesnoeid als een haag.

De plant werd gebruikt als middel tegen maagen darmklachten en tegen depressies. De plant bevat
hypericine dat de huid gevoelig maakt voor zonlicht.
Bij mens en dier kan het eten van de plant daarom
een behoorlijke huidverbranding veroorzaken.

Bekend is het gevleugelde zaad, waarvan je een
‘neusje’ kunt makenmaken.

Wilde Peen

Kamille

Wilde Peen (Daucus carota) is de stamvader
van alle gekweekte worteltjes en komt
algemeen voor langs wegen en dijken. De
bloeitijd is van juni tot de herfst. Na de bloei
vouwt het scherm van de bloem zich op
waardoor het er uit gaat zien als een
vogelnestje.

Kamille (Matricaria recutita) is
een algemeen voorkomende
eenjarige plant langs wegen en
bouwland, vooral op klei of kalk.
De bloeitijd is van mei tot juli.
De Kamille heeft een zoete geur, die aan
appels doet denken. De Spanjaarden noemen
de plant manzanilla, dat ‘kleine appel’
betekent.

Vroeger werd veel gebruik gemaakt van de
Wilde Peen. Het roodachtige sap werd
gebruikt als kleurstof voor voedsel; de siroop
als zoetmiddel en in tijden van nood dienden
geroosterde peenwortels als vervanging van
koffie.
Peen is een smakelijke groente, maar het is
wel moeilijk voldoende wortels te vinden.

Kamille werkt tegen maagklachten, pijn en
kramp. Het heeft een verzachtende en
verdovende werking.
Kamille wordt ook wel in reukkussentjes tussen
het linnengoed gelegd.

De Koninginnepage komt
op de Wilde Peen af.

Zomerfijnstraal
De Zomerfijnstraal komt oorspronkelijk uit
Noord-Amerika en is ooit als sierplant in
andere werelddelen ingevoerd. De plant
verwilderde en staat in Nederland het
meest langs Rijn en Waal, verder in ZuidLimburg en Twente. In de rest van
Nederland is de plant zeldzaam gebleven.
Hij groeit in Nederland langs spoordijken en
rivieren. De plant wordt tot 45 cm hoog en
heeft smalle bladeren. De bloemen zijn wit
of bleek lila van kleur.

Akkerpaardestaart
De Akkerpaardestaart wordt ook
wel ‘Lego-plant’ genoemd. Je kunt
de plant namelijk uit elkaar halen en
weer in elkaar zetten.
De wortelstokken gaan wel 3 meter
de grond in. Daarom kunnen ze
barre tijden makkelijk overleven.

Aan de rechterkant van de weg ligt de Compostfabriek van Essent Milieu
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(i)

14.

Het bos van Vaeshartelt
Meteen aan de linkerkant stroomt de Gelei, een tak van de Kanjel. In dit stroompje is de paling
gesignaleerd. Het stroompje krijgt water uit de Geul en gaat door alle vijvers van het landgoed. Het
bos van Vaeshartelt was het jachtgebied van de familie Regout. Vroeger strekte zich dat jachtgebied
over de hele Beatrixhaven uit. Dit is het enige stukje dat behouden is gebleven.
Onder de hoge oude bomen staan honderden jonge boompjes geduldig te wachten tot zo’n woudreus
omvalt. Dan kan de jongere generatie zijn plaats innemen. In het bos staan veel verschillende bomen
als Es, Meidoorn en Hazelnoot. Op de grond en langs de bomen groeit klimop. In de oude populieren
groeit Maretak. Het bos wordt beheerd door het CNME.

Maak je eigen wichelroede
Van de hazelaar wordt de
wichelroede gemaakt, een
vorkvormige tak waarmee
ondergronds water of een
ertsader kunnen worden opgezocht.

Maretak
De maretak is een kleine, altijd-groene bolvormige
plant die hoog in de bomen groeit. Het is een halfparasiet die ten koste van de boom leeft maar ook
voedingsstoffen uit de lucht haalt.

De wichelroedes die op Goede Vrijdag
gesneden worden, werken het best.

De witte bessen zijn voor mensen giftig. De plant
wordt ook wel ‘vogellijm’ genoemd. Vogels
verspreiden de plant omdat ze hun snavel met resten
van het vruchtvlees met de kleverige zaden aan de
takken afvegen. De zaden zijn zelfs nog kleverig als
ze de vogeldarmen al gepasseerd zijn. De Latijnse
naam voor de grote lijster is ‘maretak-eter’. Grote
Lijsters proberen hun plakkerige billen af te vegen
aan boomtakken. Zo worden er ook zaden verspreid.

Groot Heksenkruid
Het Groot Heksenkruid
(Circaéa lutetiána) is
genoemd naar de boze
feeks Circa, die mensen in
dieren veranderde, maar
hun het menselijk verstand
liet behouden.

De plant speelt in verschillende mythen een
belangrijke rol. Bij kerstfeest wordt de plant nog
gebruikt als ‘toverplant’. In de tijd van de
Noormannen was de Maretak een symbool van
vrede en verbroedering.

De zaadjes van de plant
hebben weerhaakjes
waardoor ze aan dieren en
kleren blijven hangen en op
een andere plek
terechtkomen.

Panoramix, de
druïde van het
wereldberoemde
dorpje in Gallië,
sneed met zijn
gouden snoeimes
Maretak om de
toverdrank te
bereiden, die
onoverwinnelijk
maakte.

Es
In Engeland staat de Maretak bekend als
vruchtbaarheidssymbool: wanneer je eronder staat
mag je degene van je keuze zoenen.

Essen kunnen mooie hoge
bomen worden. Ze zijn herkenbaar
aan de zwarte knoppen. In het
voorjaar loopt de boom pas vrij laat uit.
Het hout van de es is erg taai, het wordt veel gebruikt voor
allerlei gereedschap en gymnastiekwerktuigen

Hondenwandeling langs Natuur & Cultuur

13

Viscine, een stof uit de plant is uitgetest op muizen,
als werkzame stof tegen kanker.

2020

Wat Essent aan de overkant in de fabriek maakt, wordt hier door het bos gemaakt: compost.

Door de bomen het
bos niet meer zien

“De composthoop”

Een bos is niet alleen maar bomen.
Er groeit veel meer. Een bos heeft
verdiepingen. Net als een flat. Vlak
bij de grond groeien de kleinste
planten. Sommige zo klein dat je ze
niet eens ‘planten’ noemt, maar
gewoon ‘mos’. Dan zijn er planten
die weer wat hoger zijn. Die kun je
vergelijken met de eerste
verdieping. Daarna komen de
struiken, sommige met venijnige
stekels en sappige, zwarte
vruchten. Andere die weer wat
hoger zijn, hebben soms rode of
zwarte bessen. En deze struiken
vormen ook een soort verdieping.
En dan pas, op de hoogste
verdieping (want zij zijn het grootst),
de hoge bomen. Al die verdiepingen
veranderen steeds. Kruiden,
struiken en bomen groeien of gaan
dood. De een komt op de plaats van
de ander. Maar een plant wordt
nooit een struik. En een struik wordt
nooit een boom. De verdiepingen
blijven.

Kleine diertjes restaurantketen
Compost ontstaat doordat schimmels, de natte
en harde buitenkant van bladeren en stengels
opeten. Daarna beginnen bacterien aan de
zachte smeuige binnenkant van de bladeren.
Regenwormen, miljoenpoten en slakken
smullen weer van de papperige blaadjes met
bacteriesaus. Spitsmuizen, duizendpoten en
spinnen lusten op hun beurt weer graag kleine
diertjes. Als iedereen uitgegeten en uitgepoept
raakt, blijft er iets turfmolmachtigs over:
compost en dat is plantenvoedsel.
Compost in de natuur. In het bos van
Vaeshartelt wordt dood hout niet opgeruimd.
De bladeren van de verschillende bomen
rotten niet allemaal even snel. Als het vochtig
is, gaat het verteringsproces vlugger.
Compost in de fabriek. In de fabriek van
Essent wordt groenten, fruit- en tuinafval
verwerkt tot compost.
Compost in de eigen tuin. Met een
compostbak in de tuin is het zelf composteren
heel eenvoudig.

Op iedere verdieping wonen
levende wezens, net zoals in een
flat. De ene soort beneden,
in de ‘kelder’ (mollen, wormen,
insekten en larven), de andere soort
op de eerste verdieping
(egels, konijnen, mieren, kevers),
en weer andere soorten op de
volgende (vogels, eekhoorns).
Iedereen heeft een plekje waar hij
zich het lekkerst en het veiligst
voelt. In dat flatgebouw vinden ze
ook allemaal te eten, voor zichzelf
en voor hun jongen.

De vaste klanten in je eigen kleine
diertjesrestaurant in de tuin:

Wat de een niet lust, dat vindt de
ander juist lekker.

1000.000.000 bacterien,
1.600.000.000 schimmels, 10.000
regenwormen, 2000 Miljoenpoten,
1000 duizendpoten, 2300 slakken,
500 spinnen en 1 gezin spitsmuizen

Takken worden verwerkt
in takkenrillen, ideaal voor
paddestoelen, mossen,
plantjes en bosdiertjes.
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De Groene Beukenlaan (Vaesharteltlaan)
Dood hout brengt leven
Vanaf het moment waarop bomen ontkiemen, staan zij bloot aan de
natuur die zich er omheen bevindt. Insecten maken kleine wondjes in
het hout, klimop groeit langs de stam omhoog. Schimmelsporen
vallen op de takken, klaar om eventuele zwakke punten te infecteren.
De larven van de schorskever graven gangen terwijl zij zich door het
dode hout eten. Veel in het bos levende zwammen kunnen op de
overblijfselen van een boom in leven blijven als het hout al dood is.
De holle bomen zijn een ideale nestplek voor spechten, uilen en
vleermuizen. Beukenbladeren vergaan erg langzaam. Als ze
uiteindelijk verteerd zijn, is de compost zuurder dan in een gemengd
bos.

Vogels houden van Klimop
De klimop is een klimplant die
zichzelf helpt bij het klimmen
met kleine hechtworteltjes.
Vogels kunnen er een
verscholen nest in bouwen.
Ze vinden er ook eten. Klimop
bloeit pas in de herfs en dat
betekent dat de bessen in de
lente rijp zijn. Net na de winter
zijn vogels daar blij mee.
Tussen de bladeren
overwinteren altijd insekten
waar de vogels ook van
leven.

kerkuil
bosuil

bonte specht
steenuil
boomklever
Beuk
Vroeger werden beuken speciaal aangeplant
voor de jacht; vooral wilde zwijnen zijn verzot
op de beukenootjes.

In Nederland is de bodem niet geschikt voor
grote beukenbossen. De boom wordt veel
langs lanen geplant.
Beuken groeien niet zo hard. Ze gaan pas
vrucht dragen als ze 40 tot 50 jaar oud zijn.
In Beukenbladeren en de nootjes zit de stof
Fagine, die hoofpijn kan veroorzaken bij te
veel eten van beukennootjes. Beukenhout
splintert niet en wordt gebruikt voor o.a.
speelgoed, meubels en parket.
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Aan de linkerkant ligt kasteel Vaeshartelt

Kasteel Vaeshartelt, van boerenhofstede naar conferentieoord

(i)

In de middeleeuwen maakte het landgoed deel uit van een
uitgebreid bosgebied, genaamd Hartel of Hartert. Het strekte
zich uit van het dorp Limmel tot Meerssen en in het westen
tot de Maas. In 1381 werd het terrein door een zekere
Jan van Hees nagelaten aan Servaes van Mulcken die het
gebied samen met hem in leen had. Sindsdien wordt het
gebied Hartelt van (Ser)Vaes of Vaeshartelt genoemd. Op
de plek van het huidige kasteel lag een versterkte boerenhofstede met landerijen van 80 hectare, waaronder veel
boomgaarden. Het dichtbeboste terrein van Vaeshartelt was
erg drassig. De riviertjes de Geul en de Kanjel reguleerden
er de waterhuishouding. Later bood dit de mogelijkheid tot
aanleg van grote waterpartijen en vijvers in de tuinen rond het landgoed. In de loop der eeuwen wisselde het landgoed
verschillende malen van eigenaar en vonden uitbreidingen en verbouwingen plaats. De groot-industrieel Petrus Regout
kocht in 1841 het landgoed met toebehoren als gemachtigde van koning Willem II. In 1851, drie jaar na de dood van de
koning, kocht Regout Vaeshartelt voor 4000 gulden meer dan de koning ervoor had betaald. Vaeshartelt is meer dan een
eeuw in handen van de familieleden van Petrus Regout gebleven.
In 1953 kocht de gemeente Maastricht Vaeshartelt en Meerssenhoven. Een gedeelte van het landgoed incl. kasteel
Vaeshartelt werd weer door de gemeente verkocht met het voorkeursrecht tot terugkoop.
Sinds de jaren vijftig heeft kasteel Vaeshartelt achtereenvolgens gediend als jeugdherberg en vakantieoord voor
“roomskatholieke jongeren van 16 tot 30 jaar”, als opvangcentrum voor vluchtelingen, als partycentrum en als “housetempel”.
in 1992 werd Vaesharteld verkocht aan de Valkenburgse stichting “Driekant, opleiding & advies”. In 1994 werd een
grootscheepse restauratie uitgevoerd om het complex geschikt te maken als opleidingsinstituut en conferentiecentrum.
Op 7 mei 1995 werd de instelling geopend door de minister van onderwijs, dhr. J.Ritzen.

De jaarlijkse paddentrek bij kasteel Vaeshartelt
De gewone pad, de Bufo bufo, komt in heel Europa voor in tuinen,
bossen en tuinen. Het is een nachtdier dat leeft van insekten, slakken en
wormen. Padden overwinteren in droge holen in de grond.
In het voorjaar trekken de dieren naar het water om te paren. Ze moeten
daarvoor de weg van Kruisdonk naar Vaeshartel oversteken. Om te
voorkomen dat er daarbij veel dieren in het verkeer sneuvelen, wordt er
in de berm folie geplaatst. De padden klimmen tegen het folie op en
vallen in een emmer. Twee keer per dag worden de emmers met padden
aan de overkant van de weg geleegd, zodat de dieren veilig de vijver
kunnen bereiken.
Vanaf de toegangsweg naar het kasteel en het eerste huis in de
buurtschap Weert wordt in die periode de weg van 18.00 u. – 8.00 u.
afgesloten voor verkeer. Vrijwilligers zetten de afsluithekken ’s avonds
neer en halen die ’s morgens weer weg. De politie plaatst de
verkeersborden die voor de afsluiting nodig zijn.
Het wijfje legt twee snoeren van zo’n 1200 tot 60000 eieren die door
beide ouders om waterplanten gewikkeld worden.
De dikkoppen komen na 12 dagen uit. Na ongeveer 80 dagen zijn ze
volwassen en verlaten het water.
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15.
De rode Beukenlaan
Het hele gebied rond Vaeshartelt is ideaal voor vleermuizen. Ze gebruiken de
lanen ter oriëntatie tijdens hun nachtelijke tochten op zoek naar voedsel. Met
name boven de vijvers wordt intensief gejaagd. De vleermuizen komen soms
van kilometers ver. De oude laan vormt een belangrijke vliegroute.
In de oude bomen zitten gaten die door spechten gemaakt zijn, gaten door takbreuk en rotting. Hierin
brengen vleermuizen hun jongen groot. Een kolonie gebruikt in één gebied meerdere holtes om
roofdieren te slim af te zijn. Vleermuizen zijn niet zindelijk waardoor een plek maar tijdelijk bruikbaar
is.
De rode beuk geeft een herfstkleur; dat vond Regout erg ‘chique’. De Beukenlaan gaf wereldlijke
lijnen aan. Met een liniaal op de kaart leidt de Beukenlaan regelrecht naar stadhuis en St. Jan.
De rode beuk wordt alleen verkregen door enten. Dat is het bevestigen van een levende tak van de
ene soort boom op de stam van een andere soort. De entplekken zijn duidelijk te zien. Het onderste
gedeelte is een groene beuk. Beuken kunnen niet tegen zon. De overhangende takken met het brede
bladerdak beschermen de stam en mogen daarom niet gesnoeid worden. In de Tweede Wereldoorlog
zijn de onderste takken van de beuken gesnoeid vanwege het verkeer dat er langs moest. De beuk
aan het einde van de laan zou eigenlijk met jute ingepakt moeten worden omdat de stam blootgesteld
is aan zonnestralen. De boomstronk aan het einde geeft aan dat de laan zonder ingrijpen uiteindelijk
ten dode opgeschreven zal zijn.
Links in de verte liggen Marienwaard en Poelsoord

(i)

De geschiedenis van Marienwaard, het voormalig landgoed De Kanjel,
gaat terug tot het begin van de achttiende eeuw. In 1862 kwam het in
bezit van Petrus Regout, die het na een verbouwing La Grande Suisse,
Groot Zwitserland noemde. De oudste delen van het landgoed dateren
nog uit 1736. Deze bouwdelen vormen een rechthoekig carré rond de
ommuurde tuin. Van 1875 – 1954 heeft het dienst gedaan als meisjes
pensionaat. Nu in bezit van een makelaar die er kantoorruimtes
verhuurt.
Poelsoord, La Petite Suisse uit 1866, begon als hotel-restaurant en
werd later achtereenvolgens gebruikt als woonhuis, kraamkliniek voor
vrouwelijke Duitse militairen en vanaf 1946 als kliniek voor armlastige
moeders. In 1951 ging het naar de Poelsstichting en is nu
herstellingsoord.

De Grote Klis
De Grote Klis is een tot 1,5 m hoge tweejarige overblijvende
plant, die in het eerste jaar een bladrozet en in het tweede
jaar de bloeiwijze vormt. De wortel is tot meer dan 1 m lang
en groeit loodrecht de grond in.
Eeuwenlang spelen kinderen spelletjes met de
vruchthoofdjes die aan de kleren en in het haar blijven
“klitten”.
Dieren krijgen deze ongewild in hun vacht en zo
helpen mens en dier mee bij de verspreiding
van het kruid.
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(i)

Kasteel Jeruzalem
Het huidige kasteeltje Jeruzalem werd in 1515 gebouwd door Pieter van den
Driesch. Het kasteeltje heette toen de Drieschhof. Zijn zoon Andries, kanunnik
en rijproost van het kapittel van O.L.Vrouw herdoopte de vaderlijke bezitting ter
herinnering aan een reis naar het Heilige Land. Niet lang daarna herdoopten de
bezitters van het andere kasteel hun goed in ‘Bethlehem’.
De kanunnik liet het kasteeltje na aan zijn nicht Agnes de Vaulx die het in 1588
naliet aan haar erfgenamen en aan de Paters Jezuïten in Maastricht. De Paters
Jezuïten verkochten het in 1640, waarna het nog enkele malen door verkoop
van eigenaar wisselde.
Bij een modernisering in de 19e eeuw is de op het zuid-oosten gelegen
achtergevel tot voorgevel verbouwd; deze heeft nu een deur (de oorspronkelijke
Gotische deur vermeldde het jaartal 1515) met stoep en drie ramen aan
weerszijden.
Het torentje van kasteel Bethlehem vertoont een opvallende gelijkenis met het
torentje van kasteel Jeruzalem. Evenals bij de naamgeving van beide
kasteeltjes, werd ook het torentje ‘afgekeken’ door kasteel Bethlehem.
Veel straatnamen in de Maastrichtse wijk Limmel zijn afgeleid van namen uit het
Heilige Land.

(i)
18.

Hoeve Rome
Hoeve Rome is eeuwenlang een pachthoeve geweest van kasteel Jeruzalem.
De boerderij biedt nu onderdak aan een kinderboerderij en een
gemeenschapshuis.

(i)

Kasteel Bethlehem
e

Kasteel Bethlehem wordt in de tweede helft van de 13 eeuw in een beschrijving
van de slag van Woeringen vermeld als ‘Casteel Limale’. Limale werd
uiteindelijk Limmel.

.

In 1579 werd het kasteel tijdens de belegering van Maastricht door Parma
verwoest. Het landgoed raakte in verval. In 1797 werd het door de Fransen
gekonfiskeerd. Een betaalmeester van het Franse leger liet er een woonhuis
bouwen dat hij ‘het palies’ noemde. Het landgoed wisselde daarna nog een
aantal keren van eigenaar. De laatste bewoonster is mevrouw Stevens-Regout.
In 1935 is het gedaan met de glorie van het oude aristocratische Bethlehem.
Het park wordt veranderd in een speeltuin met een dierenpark. In 1941 wordt
het een centrum van de Nationale Jeugdstorm. Na de oorlog bracht de Sphinx
er Italiaanse fabrieksmeisjes in onder.
In 1953 werd Bethlehem door de hotelschool gekocht.
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Koken en knutselen
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Wat heb ik nou aan mijn laars hangen?
Iedere plant groeit op zijn
eigen lievelingsplekje.
Riet staat graag langs het water,
kleefkruid in het bos, boterbloemen
in het gras en weegbree op grond
waar veel over heen wordt gelopen.
Die planten komen daar niet zomaar
terecht. Ze worden gezaaid, door de
wind, door dieren en ook door wandelaars.
Zet een schaal met potaarde een poosje in een hete oven. Als
daar toch nog zaadjes in zouden hebben gezeten, komen die in
ieder geval niet meer op. Borstel na een wandeling je
schoenzolen af in het bakje met afgekoelde potaarde en hark
het spul door de bovenlaag van de aarde. Gebruik een
plantensproeier om de aarde vochtig te houden (niet nat!) en zet
de bak op een lichte zonnige plek.
Al gauw zal er het een en ander ontkiemen. Als de plantjes wat
groter zijn, kun je in een plantenboek opzoeken wat je gezaaid
hebt. Wat er opkomt hangt natuurlijk af van de plek waar je hebt
gelopen.

CNME Maastricht en regio
Capucijnenstraat 21-C19
6217 11 RN Maastricht
Tel.: 043 – 3219941
info@cnme.nl
www.cnme.nl

Animal’s Faith
Dierenpension, dagopvang,
gedragstherapie, herplaatsing
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
043 - 2043012
info@animalsfaith.nl
www.animalsfaith.nl

Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900 4433224 (50cpm)
info@dalz.nl
www.dalz.nl

Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a,
6222 BW Maastricht
06 - 34 11 26 20
limmelkinderboerderij@gmail.com
www.facebook.com/KinderboerderijLimmel

Met dank aan
Jobien Boonman
voor raad en daad
bij het samenstellen
van dit wandelboekje
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