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verantwoording 
Ik heb altijd veel gewandeld; trektochten met de hond, vooral in Europa, maar ook in 
Noord Amerika en Klein Azië. 

Toen waren er nog geen compacte digitale camera’s en om een spiegelreflex met 
toebehoren als extra bagage mee te nemen als je elke gram op je rug moet meesjouwen…, 
daar begin je niet aan. 

In 2011, terug in Maastricht na een jarenlang verblijf in het buitenland, was dat anders. Ik 
had nog een vroeg digitaal exemplaar uit Spanje meegebracht dat ik tijdens mijn 
wandelingen hier in de omgeving al snel op zak stak om alles te fotograferen dat mij 
opviel. 

Ik legde het landschap vast, fotografeerde beestjes, planten en mensen onderweg, maar de 
kwaliteit van het cameraatje was niet veel bijzonders, de reikwijdte erg beperkt. Dat vroeg 
al snel om verjonging van het apparaat en gaandeweg werden de eisen die ik eraan stelde 
hoger. 

Inmiddels ben ik tienduizenden clicks verder. Niet alleen binnen de gemeentegrenzen van 
mijn woonplaats Maastricht, maar ook in het heuvelland, over de grens in België en ver 
daarbuiten. 

De verzameling die ik hier opneem beperkt zich tot Maastricht, binnen de krijtlijnen van 
de meest zuidelijke stad in Nederland; van Neercanne tot Itteren en van Amby tot de 
Belgische grens. 

Die eerste camera leverde maar drie plaatjes op. Niets uit 2011 (de kwaliteit was nu 
eenmaal niet veel zaaks). Die drie zijn wel de moeite waard, vind ik, en naarmate de 
kwaliteit van de camera verbeterde, groeide uiteraard het aantal memorabele foto’s. 

Voor wie dit boek onder ogen krijgt: veel plezier en kijkgenot… 

                         

             Maastricht 29 juni 2018  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NAPA digicam300 
overjarig erfstuk uit Spanje 

Dit eerste exemplaar stamt uit 2004. Een, toen nog niet eens zo goedkoop dingetje, met 
beperkte mogelijkheden. Zeker waar het de reikwijdte en scherpte-diepte van de foto’s 
betreft. Ik gebruikte het vooral om te filmen en die resultaten waren heel behoorlijk, 
vergelijkbaar met de oude 8mm. Om te fotograferen werkte ik destijds toch nog altijd 
vooral analoog. 

Maar tijdens de wandelingen kreeg ik nood aan een camera. Ik wilde vastleggen. Om de 
zware Nikon mee te nemen daar had ik geen zin in, ik ging in de eerste plaats voor de 
wandeling en dus haalde ik de Napa, die ik gemakkelijk in mijn broekzak kon steken, 
vanonder het stof. 

Het voldeed… in het begin, om de te verkennen paden vast te leggen, maar wanneer ik 
erop terugkijk waren de geschoten plaatjes niet veel soeps. Zeker niet als je achteraf denkt 
aan publiceren. 

Toch heb ik het dingetje nog gebruikt tot in het begin van 2013, met als resultaat dat er uit 
die periode maar drie Maastrichtse foto’s zijn gebleven die de moeite waard zijn. Twee van 
december 2012 en een van april 2013, net voordat ik de Napa verving voor de Samsung 
ES28. 



Biesland, Susserweg                  2 en 15 december 2012 



Wolder; mergellandschaap in het Wolderveld, onder aan de Cannerberg         4 april 2013 
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SAMSUNG ES28 
2e hands vervanging 

De opbouw van de camera’s begon bescheiden met een tweedehands exemplaar dat het 
niet lang uithield, hoewel ik het langwerpige formaat van de foto’s wel prettig vond. Het 
gaf een panorama effect en dat beviel best voor het merendeel van de onderwerpen die ik 
toen op de korrel nam. (veelal landschap in breed perspectief) 

In die tijd fotografeerde ik weinig details, geen macro’s, waartoe de camera ook niet in 
staat was. Wat dat betreft evolueerde mijn blik, want het is toch door te kijken dat je de 
foto maakt; de camera is het hulpmiddel om het geziene vast te leggen. 

Fotograferen groeit mee met het ontdekken van de omgeving. Eerst het overzicht; waar 
ben ik, om vervolgens steeds met stapjes door te dringen tot de kern, het wezen van waar 
je je bevindt. Niet meer het geheel boeit, maar de vorm van een steen bijvoorbeeld, de 
manier waarop het licht op een boom valt die je al honderd keer hebt gezien. Zo groeit het 
zicht en met dat zicht de foto’s die je neemt. 

Het begin met dit toestel was nog zoeken en begon in april 2013, maar toen ik de 
mogelijkheden ervan eenmaal onder de knie had, zo tegen het einde van dat jaar, begaf de 
camera het. Het nam simpelweg niet meer op en dat was dat, het risico van met 
tweedehands te werken, en dus kwam er een nieuw gebruikt exemplaar dat evenmin de 
eeuwigheid haalde, waarom ik toch maar overging tot de aanschaf van een 
spiksplinternieuwe compactcamera, want het moest wel in mijn broekzak blijven passen. 



Daalhoeve kinderboerderĳ              10 mei 2013 

Wyck, Maaspunttoren aan de Maas                 9 november 2013 

Een van oorsprong middeleeuwse waltoren die onderdeel was van de Wycker stadsmuur en 
waarschĳnlĳk uit de 14de eeuw stamt. 



de Maas met Kennedybrug                           9 november 2013  

Servaasbrug (Aw Brögk)                  9 november 2013 



de trap aan het Mosae Forum              12 november 2013 

voormalige groeve in de Sint Pietersberg             20 november 2013 



het veld tussen Daalhof en Wolder aan de Hermesweg             14 december 2013 

de Maas met zicht op de stad             21 december 2013 



rederĳ Stiphout aan de Kesselskade            21 december 2013 

Grote Gracht, centrum               26 december 2013 
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Olympus VG170 
een nieuw oud beestje 

Ook de Olympus begaf het uiteindelijk, maar het duurde wat langer. Ik werkte met deze 
camera van begin 2014 tot april 2016 en toen brak de ontspanner af. Als overheden de 
planeet tegen de klimaatverandering willen beschermen zullen ze toch o.a. bedrijven 
moeten verplichten spullen te fabriceren die duurzamer zijn. 

Ik heb veel plezier gehad van dit apparaat dat in staat was om goede en scherpe opnames 
te maken. Ook het bereik viel best mee voor een camera in deze categorie en leverde soms 
onder gunstige omstandigheden verrassende resultaten. Kostprijs en beloofde 
specificaties in aanmerking genomen was dit de camera waar ik het meest tevreden over 
ben en ik was dan ook verre van blij toen het oude beestje het begaf.  

Zijn veel duurdere opvolgers die op papier heel wat beloven hebben mij veel meer ergernis 
bezorgd. Van het ‘net niet’ effect had de Olympus hoegenaamd geen last. Zolang ik binnen 
het bereik van zijn mogelijkheden bleef deed het ding wat ik verwachtte en vooral de 
scherpstelling was subliem, iets waaraan het menig compactcamera regelmatig mankeert. 
Wat je door de zoeker zag was ook het resultaat dat je kreeg. Achteraf verrassingen zodra 
je de plaat op formaat zag bestonden voor deze camera niet. 

Toegegeven; het bereik was niet groot (5x optical zoom), maar met een dergelijke 
beperking valt te leven wanneer je op dat maximale bereik scherpe opnames krijgt. De 
camera waarmee ik nu werk beloofd weliswaar vergroting tot 40x, maar laat het bij de 
helft al vaak afweten voor wat de scherpstelling betreft… 



ENCI, cement laden aan de Maas       15 februari 2014 

Lichtenberg kasteelhoeve op de Sint Pietersberg     16 februari 2014 



eerste bloesem in het veld van Wolder                18 februari 2014 

Op de volgende pagina’s: Carnaval in het centrum van Maastricht       4 maart 2014 

Vastelaovend is in Mestreech een combinatie van Rĳnlands en Bourgondisch carnaval met 
een aantal unieke elementen, zoals de Bónte Störm-optocht en het straatcarnaval met 
tientallen zate hermeniekes. Afwĳkend van de gewoonte van bĳvoorbeeld Brabantse steden 
en dorpen om tĳdens het carnaval een andere naam aan te nemen, blĳft Maastricht zich 
gewoon Mestreech noemen. 







Wolderveld           11 maart 2014 (boven) en 24 maart 2014 (onder) 



Louwberg, Wolder            17 maart 2014 (boven) en 13 april 2014 (onder) 



Cannerberg, toegang Millenniumbos         13 april 2014 

Biesland, Vroenhovenweg           24 april 2014 



Hoge Fronten               24 april 2014 



De Hoge Fronten zĳn oude vestingwerken waarvan een deel bewaard is gebleven en 
beschermd is als rĳksmonument. De vestingwerken zĳn opgenomen in het Frontenpark.  

Sinds 1993 is het een beschermd natuurmonument, onder andere vanwege de aanwezigheid 
van de voor Nederland unieke biotoop van de muurhagedis. 

Een uniek verwilderd bouwwerk midden in de stad, of liever; aan de rand van het centrum, 
waar de brede ereprĳs bloeit, je valken kunt zien jagen op hun prooi en het is een klein 
paradĳs voor bĳvoorbeeld zeldzame vlinders. 

Stadspark                16 mei 2014 



Wolderveld en Cannerberg              23 mei 2014 

Cannerbos                25 mei 2014 



De Tefaf is in Maastricht, of is in aantocht, Kapoenstraat              1 juni 2014 

Emmaplein                13 juni 2014 



Brusselsestraat                           13 juni 2014 

ingang Cellebroedersstraat (op weg naar Kumulus?)  

Millenniumbos                16 juni 2014 



Chateau Neercanne                  5 juli 2014 

boerderĳ in Wolder, hoek Pletzerstraat - Tongerseweg            30 augustus 2014 



gerooid Wolderveld                4 september 2014 

Mergelweg Sint Pieter               5 september 2014 



Jekerdal ter hoogte van de CNME natuurtuinen          12 september 2014 

gemaaid Wolderveld met in de achtergrond Vroenhovenveld        14 september 2014 



aanlegplaats rederĳ Stiphout aan de Maas           15 september 2014 

Wyck vanaf de Maas, met Waterpoort           15 september 2014 



 

sluis naar de Willemsvaart            15 september 2014 

Blekerĳ          1 oktober 2014 



wilde eenden op de Jeker          4 oktober 2014 

Wolderveld, Vroenhovenweg                4 november 2014 



Maaspunttoren, Maas en Kennedybrug              8 november 2014 

Wĳngaard op de flank van de Cannerberg              9 november 2014 



Wĳnboerderĳ Apostelhoeve op de Louwberg           13 november 2014 

de herder van de Sint Pietersberg in het Poppelmondedal         14 november 2014 



Campagne                 21 november 2014 

Hof van Wolder, B&B boerderĳ aan de Pletzerstraat                                           3 december 2014  



Servaasbrug en Slevrouwe (OLV basiliek) vanaf de Wilhelminabrug           9 december 2014 

de Jeker in Neercanne bĳ het Jezuïetenpad           11 december 2014 



 

Gouvernement (Provinciehuis) aan de Maas v.o. de Kennedybrug        12 december 2014 

Wolder, Kesselterweg hoek Lammergierstraat            14 december 2014 



 

Gouvernement aan de Maas              18 december 2014 

Louwberg (Dalingsweg) Wolder              28 december 2014 



 

Biesland            2 januari 2015 

Wolder, Winterslag           9 januari 2015 



Biesland                    10 januari 2015 

Blekerĳ                    11 januari 2015 



 

Maas met Kennedybrug en Bonnefantenmuseum                 11 januari 2015 

Cannerberg                       24 januari 2015 



Jekerdal vanaf de Louwberg        24 januari 2015 

blik op Wyck onder de Hoeg Brögk (Hoge Brug)      29 januari 2015 



Louwberg, Wolder          31 januari 2015 

Cannerberg          5 februari 2015 



 

Kleine Weerd, met aan de overkant van de Maas: Op Sint Pieter            14 februari 2015 



Helpoort          14 februari 2015 

De Helpoort, een voormalige stadspoort, was onderdeel van de eerste middeleeuwse 
stadsmuur en ligt in het Jekerkwartier aan de zuidkant van de Sint Bernardusstraat (vroeger 
Helstraat), tegenover het Pesthuys. Ze dateert uit het tweede kwart van de 13e eeuw en is 
daarmee de oudste nog bestaande stadspoort van Nederland.  



Vanaf de Cannerberg naar het Jekerdal                16 februari 2015 

brandschade in Daalhof                       3 maart 2015 



Eind februari 2015 brandde in Daalhof, op de grens met Wolder, de daar gelegen plantenhal 
af. Kwaad opzet, ongeluk? 

De complete hal werd vernield. Enkele dagen later maakte ik er een fotoreportage waaruit ik 
twee platen heb gekozen. Later fotografeerde ik er nogmaals en ook daarvan is een voorbeeld 
verderop te vinden. 

Inmiddels bevindt zich op het terrein een nieuwe hal, minder groot, althans wat de gebouwen 
betreft. 



jachthaven en Sint Pietersberg vanaf de Blekerĳ          7 maart 2015 

Louwberg, Wolder             9 maart 2015 



Cannerberg                10 + 11 maart 2015 



de Jeker in het Stadspark           15 maart 2015 

Louwberg, Wolder             15 maart 2015 



Wolderveld           19 maart 2015 

de Jeker in Neercanne vanaf het Jezuïetenpad      19 maart 2015 



ENCI mergelgroeve in de Sint Pietersberg        20 maart 2015 

Dit jaar stopt de afgraving en wordt het hele gebied, na bĳna honderd jaar, teruggeven aan de 
natuur. 

Dagbouwwinning van kalksteen ("mergel") begon hier in 1926 met de oprichting van de Eerste 
Nederlandse Cement Industrie (ENCI). Kalksteen is een belangrĳke grondstof voor cement. 

Op 12 april 2017 werd het ontgonnen deel van de groeve opengesteld voor het publiek, en dit, 
met name voor recreatie doeleinden. Er werd zelfs reclame voor gemaakt dat je er, in een van 
de door afgraven ontstane vĳvers, kon zwemmen. Wat de verantwoordelĳke 
‘Natuurmonumenten’ zich daarbĳ voorstelde is mĳ een raadsel. Er was geen toezicht. Het 
‘veilige’ deel van het onregelmatig uitgegraven gat was weliswaar afgezet met een lint, maar 
wie gelooft dat de massa zich daaraan houdt is wat mĳ betreft een onbenul. Het was wachten 
op het eerste verdronken kind maar gelukkig kwam het niet zover. Na zeven weken en 90.000 
bezoekers later werd de groeve weer gesloten vanwege overlast (parkeerproblemen, 
zwerfvuil, vandalisme en alcohol- en drugsmisbruik - wat had het vooruitdenkende genie dat 
dit bedacht anders verwacht?) en de te grote druk op de natuur. 

Bovendien staat dit deel van de groeve bekend als ‘de Oehoevallei’, en die zeldzame grote uil 
heeft zich hier gevestigd, juist… vanwege de rust… 



zicht op Maas en stad vanaf Wyck              4 april 2015 



Helpoort met zicht op het Pesthuys              4 april 2015 

Het Pesthuys is de algemeen gangbare benaming voor watermolen Het Ancker, een 
voormalige papierfabriek met watermolen op de Jeker.  

De benaming 'Pesthuys' is in feite onterecht omdat het gebouw nooit de functie van pesthuis 
had. De nabĳheid van barakken voor pestlĳders vóór de 18e eeuw heeft waarschĳnlĳk tot 
deze onjuiste benaming geleid. Tegenwoordig is het complex in gebruik als woning en theater. 



Stenenwal in Wyck vanaf de Hoge Brug (onder)                6 april 2015 



ENCI laadwal aan de Maas             16 april 2015 

hooi in het Wolderveld             29 april 2015 



 

teunisbloemen in het Wolderveld               1 mei 2015 

de Jeker bĳ het Gerlachuspad               4 mei 2015 



Biesland                  6 mei 2015 

brandschade in Daalhof              11 mei 2015 



Hoge Fronten                15 mei 2015 

Grenzend aan het historische centrum ligt het gebied van het Frontenpark als een vergeten en 
voor veel mensen onbekend gebied met een grote diversiteit aan landschappelĳke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden. Behalve de resten van 18e- en 19e-eeuwse 
vestingwerken, zĳn er sporen te vinden van het industriële verleden van Maastricht. 



Hoge Fronten met Lambertuskerk op de achtergrond                                15 mei 2015 



Louwberg, Wolder              15 mei 2015 

Jekerdal langs het Jezuïetenpad in Neercanne          23 mei 2015 



Wolderveld                 10 juni 2015 



Biesland                           10 juni 2015 

Wolderveld aan de voet van de Cannerberg           18 juni 2015 



Mergellandschapen in het Poppelmondedal            20 juni 2015 

Dit oud schapenras heeft zĳn oorsprong in het Mergelland. 

Tegenwoordig grazen er weer vier grote kuddes in Zuid-Limburg, waaronder de kudde van de 
Sint Pietersberg (boven). 



Biesland             21 juni en 5 juli 2015 



witte klaprozen in Biesland                  5 juli 2015 

Nekum aan de Jeker                   7 juli 2015 



Biesland                    9 juli 2015 

Vroeger bestond het gebied waar nu Biesland ligt uit landerĳen die werden bewerkt door 
boeren uit Wolder, maar meestal eigendom waren van kerken of kloosters. 

De ligging vlakbĳ de gordel van vestingwerken van Maastricht betekende dat Biesland veel te 
maken had met belegeringen. In 2004 werd in een tuin aan de Picardenlaan een zevental 
menselĳke skeletten gevonden uit de tĳd van het beleg van Maastricht (1579). Daarvoor waren 
bĳ de bouw van het huis ook al twee skeletten aangetroffen. Hoewel ze geen sporen van 
geweld vertoonden wordt aangenomen dat ze tĳdens het beleg (door ziekte of ondervoeding?) 
zĳn omgekomen. Mogelĳk bevond zich hier een veldhospitaal. De menselĳke overblĳfselen en 
andere vondsten (o.a. munten uit de jaren 1570 en een musketkogel) zĳn onderdeel van de 
archeologische collectie van het Centre Céramique.  

Na de komst van de Fransen werd het gebied ingedeeld bĳ de gemeente Vroenhoven. Bĳ de 
definitieve splitsing van Nederland en België in 1839 werd het opgenomen in de Nederlandse 
gemeente Oud-Vroenhoven die op 1 januari 1920 door Maastricht werd geannexeerd. Tot 
begin jaren 1960 was het gebied grotendeels onbebouwd. 



Sint Pietersberg                10 juli 2015 

De Sint-Pietersberg vormt het noordelĳk deel van het Plateau van Caestert, een zuid-noord 
lopende heuvelrug met een lengte van 8 km (van Jekerdal in Maastricht tot Hallembaye in de 
Belgisch-Waalse gemeente Wezet). Voor een klein deel ligt het Plateau ook in de Vlaamse 
gemeente Riemst. 

Het Plateau van Caestert ontstond doordat, aan weerszĳden ervan, de Maas en de Jeker circa 
60 m diepe dalen uitsleten. De bovenzĳde van de Sint-Pietersberg is relatief vlak en ligt op 
+107 m NAP. Het hoogste punt is D'n Observant (+171 m NAP), ontstaan door het storten van 
grond die vrĳkwam bĳ de kalksteenwinning. 

De Sint-Pietersberg is beschermd Habitatrichtlĳngebied. Sinds 2013 is het, samen met het 
aangrenzende Jekerdal, officieel Natura 2000-gebied en geniet als zodanig bescherming door 
de nationale en Europese overheid. Het gebied is 233 hectare groot en omvat tevens 24 
hectare aan ondergrondse mergelgroeves. 



Cannerberg                 13 juli 2015 

De heuvel is genoemd naar het plaatsje Kanne, dat net over de grens in België ligt. De 
Cannerberg vormt de westelĳke helling van het Jekerdal, tegenover de Sint-Pietersberg. Een 
deel van de heuvel werd tussen 1930 en 1939 afgegraven voor de aanleg van het 
Albertkanaal. 

In de Cannerberg bevinden zich verschillende ondergrondse kalksteengroeven, die in de 
volksmond onterecht ‘grotten' worden genoemd. Bĳ de ontginning werd ongeveer een derde 
van de mergellaag als bouwsteen gebruikt; de rest moest het bovenliggend gesteente dragen. 



Chateau Neercanne                 13 juli 2015 

Kasteel Neercanne is een 17e-eeuws barokkasteel in het Jekerdal. Neercanne ligt aan de 
Cannerweg in het zuidwestelĳk deel van de gemeente Maastricht, nog net op Nederlands 
grondgebied. Chateau Neercanne is het enige terrassenkasteel in Nederland, gebouwd op 
een aangelegd terras tegen de helling van de Cannerberg. De gereconstrueerde baroktuin is 
eveneens terrasvormig aangelegd. 

Het verwaarloosde kasteel werd in 1947 eigendom van de Stichting Het Limburgs Landschap, 
die het liet restaureren. In de jaren 1990 werd ook een deel van de baroktuinen hersteld. 
Stichting Het Limburgs Landschap verhuurt het kasteel aan Château Hotels, dat er een 
restaurant (met Michelinster) exploiteert. Tĳdens de Eurotop van 1991, de vergadering die 
resulteerde in het Verdrag van Maastricht, dineerden de Europese regeringsleiders met 
Koningin Beatrix in het restaurant. 



Apostelhoeve                  17 juli 2015 

De Apostelhoeve is een wĳngaard aan de rand van Maastricht, vlakbĳ de Belgische grens. De 
Apostelhoeve ligt op de Louwberg, in het verlengde van de Cannerberg aan de westkant van 
het Jekerdal. 

In het Jekerdal werden al vanaf de middeleeuwen wĳndruiven verbouwd, tot de "Kleine 
Ĳstĳd" daar omstreeks 1600 een einde aan maakte. De fruitteler Hugo Hulst besloot op De 
Apostelhoeve in 1970 weer een wĳngaard aan te leggen. Tegenwoordig wordt hiervoor een 
oppervlakte van 8 hectare gebruikt. 



Servaasfontein, Keizer Karelplein                         17 juli 2015 

De fontein bestaat uit een achthoekig koperen bassin bekleed met platen van basaltlava, 
ontworpen door de architect Alphons Boosten. Hierop is een bronzen beeld geplaatst van Sint 
Servaas uit 1934 van de Maastrichtse kunstenaar Charles Vos. 



Mergellandschapen in Campagne               19 juli 2015 

Wolderveld                   19 juli 2015 



Cannerberg                 23 juli 2015 

parasolzwammen in Daalhof                     24 juli 2015 



Monulfus en Gondulfus                24 juli 2015 

Op de zuidwesthoek van het kerkencomplex van de Sint-Servaasbasiliek staan de bronzen 
beelden van de 12de en 13de bisschop van Maastricht. De beelden zĳn van de hand van Jef 
Courtens (1993). 



Biesland, Cannerweg                24 juli 2015 

Cannerberg                  20 augustus 2015 



Cannerberg                  20 augustus 2015 



monument Romeinsebaan Daalhof               21 augustus 2015 

In 1985 werd bĳ de Aureliushof een klein deel van de baan op Romeinse wĳze bestraat. Aan 
weerszĳde plaatste de Belgische kunstenaar Raf Verjans een betonplaat met gegoten reliëfs 
waarin klassiek vormgegeven menselĳke figuren zĳn te herkennen. Het monument is een 
geschenk van de stad Tongeren ter gelegenheid van haar 2000-jarig bestaan. 



Cannerberg                   21 augustus 2015 



zicht op een deel van de stad vanaf de Louwberg             21 augustus 2015 



Lenculenstraat en Tongersestraat               22 augustus 2015 

De Tongersestraat was ooit één der voornaamste in de stad, met onder andere het huis van 
de garnizoenscommandant. De ongeveer 350 meter lange straat telt 54 rĳksmonumenten, 
waarmee het de op vĳf na monumentrĳkste straat is in Maastricht. De straat wordt 
gedomineerd door enkele universitaire instellingen, waaronder de School of Business and 
Economics van de Universiteit Maastricht, en een groot aantal studentenhuizen en cafés.  

Aan de Lenculenstraat liggen tal van rĳksmonumenten, zoals het Klooster Augustinessen, het 
voormalige Protestants Weeshuis, waar tegenwoordig de toneelacademie van Maastricht is 
gevestigd. Ook het vroegere provinciehuis van Limburg, het Oud Gouvernement, bevindt zich 
hier. De herkomst van de naam 'Lenculen' is niet zeker; men vermoedt dat de naam een 
verbastering is van 'leimculen' (leemkuilen). 



ENCI                   25 augustus 2015 



Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming            27 augustus 2015 

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, ook wel Sterre-der-Zee; Maastrichts: Slevrouwe, is een 
romaanse kerk in het centrum aan het gelĳknamige plein. Het is een rĳksmonument en 
behoort tot de door de Rĳksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgestelde Top 100.  

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek is vooral bekend door de imposante westbouw, de 
gebeeldhouwde kapitelen in de kooromgang en de kapel van de Sterre der Zee. 

Het gebouw dateert deels uit de 11e en deels uit de 12e eeuw. De grĳze hoekstenen zĳn 
spolia, waarschĳnlĳk afkomstig van de muren en poorten van het Romeins fort dat vanaf 333 
op deze plaats heeft gestaan en wellicht rond die tĳd werd afgebroken. 



Cannerbos               16 september 2015 

Het Cannerbos is een natuurgebied en hoort bĳ het landgoed van Kasteel Neercanne. 

Het meet 37 hectare en is in bezit van de Stichting Limburgs Landschap. Het is een hellingbos 
op de helling van het Jekerdal naar de Cannerberg waar de hoogte van 60 meter naar 109 
meter stĳgt. 

Het bos bestaat vooral uit oude eiken, iepen, elzen en beuken. Er is een rĳke ondergroei met 
ondermeer bosanemoon, gevlekte aronskelk, speenkruid, muskuskruid, donkersporig 
bosviooltje, vingerhelmbloem, veelbloemige salomonszegel, muurhavikskruid en keverorchis. 

De dierenwereld kent eekhoorn, das en eikelmuis. Bĳ de vogelsoorten hoort de zeldzame 
middelste bonte specht. In de gangenstelsels onder het bos huizen diverse vleermuissoorten 
en steenmarters.  



 

waterpoortje Wolder aan de Vroenhovenweg          17 september 2015 

druivenpluk hoeve Nekum, Jekerdal            24 september 2015 



Jekerdal               24 september 2015 

Het Nederlandse deel van het Jekerdal vormt een bĳzonder mooi natuurpark. Het dal biedt 
een on-Nederlandse aanblik en trekt veel wandelaars en fietsers. Dit deel van het dal heeft 
ernstig te lĳden onder verdroging, als gevolg van de daling van het grondwaterpeil, dat 
enerzĳds door de aanleg van het Albertkanaal werd veroorzaakt en is versterkt door de 
dieptewinning van mergel in de vlakbĳ gelegen groeve van de ENCI, die hiervoor zeer veel 
grondwater wegpompt naar de Maas. 



ENCI                30 september 2015 



vuur bĳ de Molen van Lombok         3 oktober 2015 

De Molen van Lombok ligt aan de Jeker. Het is een middenslagmolen en bestond vroeger uit 
twee molengebouwen. Alleen van de voorste is de gietĳzeren maalstoel met daarop het ĳzeren 
molenrad nog aanwezig. Daarom wordt tegenwoordig alleen dit gebouw aangeduid als de 
Molen van Lombok. 

Oorspronkelĳk dateert de molen uit omstreeks 1500. In 1850 werden beide molens 
aangekocht door een Maastrichtse wapenhandelaar die er een werkplaats voor het maken 
van geweerlopen vestigde. 

Sinds de 'pacificatie' in 1894 van het Indonesische eiland Lombok heet de molen niet 
onterecht, de molen van Lombok, want door de kogels uit de lopen van de in deze molen 
vervaardigde geweren werd de strĳd beslecht! 

De molen bleef tot omstreeks 1960 als waterkorenmolen in bedrĳf, daarna was het niet lonend 
meer om graan met stenen te malen en de molen viel definitief stil. De huidige eigenaars zĳn 
de erven van de laatste molenaar. 



 

boschampignons in het Cannerbos                  6 oktober 2015 

ĳsvogel aan de Jeker bĳ Nekum                21 oktober 2015 



 

Damhert in het Stadspark                  23 oktober 2015 

Haflingers in Wolder                 1 november 2015 



Mergellandschaap in Campagne              1 november 2015 

trechterzwammen op de Sint Pietersberg             4 november 2015 



koningskaars in de Lage Fronten                6 november 2015 



boommarter in het ENCI bos                 9 november 2015 

Het ENCI-bos is in het verleden als natuurcompensatie door de cementfabriek aangeplant. 
Eind 2010 droeg ENCI een deel van het bos, D'n Observant en de zogeheten Oehoevallei over 
aan de Vereniging Natuurmonumenten. 



de Maas met het Bonnefantenmuseum (links)            11 november 2015 

Het Bonnefantenmuseum is een van de drie provinciale musea in Limburg en is vooral bekend 
vanwege de collecties middeleeuwse beeldhouwkunst, Zuid-Nederlandse schilderkunst en 
hedendaagse kunst. Wat dit laatste betreft ligt de nadruk op conceptualisme, arte povera en 
Amerikaans minimalisme. 

De naam Bonnefanten is afgeleid van het voormalige Bonnefantenklooster in de binnenstad, 
waar het museum vroeger was gevestigd. De website van het museum vermeldt hierover: "In 
de volksmond had dit convent in de 18e eeuw de benaming Couvent des bons enfants 
(klooster van de goede kinderen) meegekregen, omdat de jeugd bĳ de kloosterzusters zo 
voorbeeldig werd opgeleid. Weldra stond ook het klooster in het Maastrichtse spraakgebruik 
bekend onder de naam Bonnefanten”. 

Het huidige gebouw werd in 1995 naar een ontwerp van de Italiaanse architect Aldo Rossi 
gerealiseerd op een locatie aan de Maas in de wĳk Céramique.  



de Jeker bĳ de Vĳf Koppen               11 november 2015 



ingang kazemat De Vĳf Koppen              11 november 2015 

Rond 1515 werden de hier aanwezige aarden fortificaties vervangen door stenen rondelen: De 
Drie Duiven en Haet ende Nĳt. Rond 1550 werden er kazematten in gerealiseerd, waar geschut 
kon worden opgesteld. Na het Verraad van Maastricht (1638) kreeg De Drie Duiven de nieuwe 
benaming De Vĳf Koppen, naar de afgehakte hoofden die hier op een staak waren 
tentoongesteld. 



Stadspark                 11 november 2015 

Het Stadspark ligt aan de rand van het centrum en bestaat uit een reeks deelparken die in de 
loop van de 19e en 20e eeuw zĳn aangelegd en elk een eigen sfeer hebben. Het parkontwerp 
wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van de vestingwerken. 



wilde eenden op de Jeker               11 november 2015 



geiten op de Sint Pietersberg     16 en 18 november 2015 (volgende pagina) 





Hezerwater (van de Vennepark)               26 november 2015 

Restanten van het oeroude riviertje Hezerwater zĳn deels in België en deels in Maastricht te 
vinden, zoals aan de voet van de Dousberg (golfterrein) en in het van de Vennepark. 

Het Hezerwater is vooral archeologisch van belang. Aan de westelĳke rand, grotendeels op 
Belgisch grondgebied, ligt de belangrĳke opgravingssite Veldwezelt-Hezerwater, waar resten 
van Neanderthalerbewoning uit het middenpaleolithicum (140.000 tot 40.000 jaar geleden) zĳn 
aangetroffen. Bĳzonder aan deze vindplaats is dat er sporen zĳn van vier verschillende 
menselĳke activiteiten: vuursteen verzamelen, werktuigen maken, kampvuren aanleggen en 
jachtbuit verwerken. Neanderthalers jaagden vooral op kuddedieren. Er is botmateriaal 
gevonden van onder meer paard, bizon, mammoet, rendier en wolharige neushoorn. 



D’n Observant vanaf de Cannerberg             29 november 2015 

D'n Observant is een kunstmatige verhoging op de Sint-Pietersberg met als hoogste punt 
+170,8m NAP. Bĳ de aanvang van de exploitatie van de ENCI-groeve moesten de metersdikke 
onbruikbare deklagen worden getransporteerd om de voor cementproductie noodzakelĳke 
kalk te kunnen bereiken. 

Tegenwoordig heeft de berg een recreatieve bestemming met een panoramisch uitzicht en is 
sinds 2010 eigendom van Natuurmonumenten. 



Duivelsgrot                29 november 2015 

De Duivelsgrot is een klein gangenstelsel in de Sint-Pietersberg. De toegang tot de groeve ligt 
in het droogdal Poppelmonde dat aansluit op de Jekervallei. De ingang ligt op minder dan 200 
meter van de Belgische grens. 

De helling waarin de groeve ligt wordt de Poppelsberg (Populierenberg, waar ook 
Poppelmonde naar verwĳst: Mont Poppel) genoemd. Hier komt het geel zonneroosje voor. 
Verder groeien er zeldzame kalkminnende planten. 

De groeve is gedurende lange tĳd een stal voor dieren en een opslagplaats geweest. 



Jekerpark                 30 november 2015 

Het Jekerpark is een natuurpark aan de rand van het centrum en onderdeel van het 
natuurgebied Jekerdal. 

Het ongeveer 7 hectare grote Jekerpark is in 2004 gerealiseerd door de gemeente Maastricht 
en het Waterschap Roer en Overmaas in het dal van de Jeker ten zuiden van de Prins-
Bisschopsingel.  

De aanleg van het park was onderdeel van een plan om het Nederlandse deel van het 
stroomgebied van de Jeker opnieuw in te richten om de kans op wateroverlast te verminderen 
en de visstand te verbeteren. 



Maastricht UMC+                 7 december 2015 

Het Maastricht UMC+ (voluit: Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus; voorheen: 
academisch ziekenhuis Maastricht) is gevestigd in de wĳk Randwyck. Het ziekenhuis is 
gelieerd aan de Universiteit Maastricht.  



wonen aan de Jeker, Champs Ellyseeweg             16 december 2015 

De Jeker (Frans: Geer; Waals: Djer) is een rivier die in het Belgische Lens-Saint-Servais 
(provincie Luik) ontspringt, door een groot deel van Haspengouw stroomt en bĳ Maastricht in 
de Maas vloeit. Ze is ongeveer 55 km lang. Met name nabĳ de monding in de Maas heeft het 
Jekerdal vrĳ steile hellingen. Het grootste hoogteverschil (nabĳ Bassenge) is 75 meter. 

De Jeker was vóór 1930 een van de visrĳkste rivieren van Nederland. Door lozingen van de 
suikerbietenindustrie en door rioollozingen, kwam hier een einde aan. Nu de waterkwaliteit 
verbeterd is, wordt er in Maastricht gewerkt aan een natuurlĳkere Jeker. De mogelĳkheid om 
natuurlĳk te stromen wordt hersteld en vis zal in de toekomst weer stroomopwaarts kunnen 
zwemmen. 



zicht op Campagne vanaf de Susserweg in Biesland                18 januari 2016 

Campagne is een woonwĳk in het zuidwesten van Maastricht. De wĳk vormt in feite een 
dubbelwĳk met Biesland. De naam Campagne is afgeleid van het Franse woord voor ‘veld'. 

De wĳk werd vanaf 1970 gebouwd en bestaat voornamelĳk uit duurdere vrĳe sectorwoningen 
en wordt om die reden vaak aangeduid als de "goudkust". De merendeels witgeschilderde 
huizen hebben in sommige gevallen uitzicht op de natuurgebieden Sint-Pietersberg en 
Jekerdal. 



Biesland, Susserweg                    5 februari 2016 



Biesland                   19 februari 2016 

Cannerbos           12 maart 2016 



Dousberg              16 maart 2016 

De Dousberg is een natuurlĳke heuvel ten westen van de stad en ligt midden in het 
recreatiegebied De Dousberg, vlakbĳ de grens met België. 

Het is een geïsoleerde kleine heuvel die zo'n twintig meter boven de omgeving uitsteekt. De 
voet bevindt zich op ongeveer 70 meter boven NAP, terwĳl de top op ongeveer 90 meter ligt. 



Biesland, Cannerweg          17 maart 2016 

Blekerĳ            31 maart 2016 



Brusselsestraat          31 maart 2016 



Biesland, Susserweg                6 april 2016 

Chateau Neercanne                8 april 2016 



wilde peen aan de Jeker              9 april 2016 

visser op de Maas             11 april 2016 



4 

Canon Ixus180 
gloednieuwe rommel 

Er wordt veel geproduceerd, veel vernieuwd, maar kwaliteit is vaak ver te zoeken. Ik 
meende het euvel tweedehands is snel kapot op te lossen door nieuw te kopen. De Canon 
was een aanbieding, in prijs verlaagd, toegegeven, maar het apparaatje was zelfs de 
verlaagde prijs niet waard. 

Ik had een groter bereik, van 5 naar 10x optical zoom, en daar stopte het voordeel. Al is 
het een Japans toestel, de kleurstelling was hard Amerikaans en voortaan moest ik elke 
foto handmatig in Photoshop bijstellen. Om te beginnen de hinderlijke zweem die over elk 
plaatje lag verwijderen om daarna de kleur te optimaliseren tot ik in de buurt kwam van 
het werkelijke groen en blauw. 

Dit was mijn eerste compactcamera met een aparte macrofunctie en dat deed hij goed… 
soms. Wanneer wel en wanneer niet is mij nooit helemaal duidelijk geworden. De camera 
hield niet van beweging, dus bij het minste zuchtje wind… 

De scherpstelling liet veel te wensen. Wanneer je de foto terugkeek op het kleine 
schermpje leek het nog wel wat, maar zodra je het thuis op groot beeld bekeek kon je veel 
van het geschotene onmiddellijk in de prullenbak flikkeren. 

Ik heb wat gevloekt onderweg en moest me vaak inhouden om het ding niet tegen de 
grond in stukken te gooien. Op papier leek het een verbetering met de Olympus, en al had 
deze minder bereik, zijn foto’s waren gewoon veel beter. 

Na een jaar was ik het zat, ging terug naar de winkel waar ik de Canon kocht (Rembrandt) 
en vroeg om een camera die een buizerd uit de lucht kon plukken maar ook een scherpe 
foto van een madeliefje kon maken. Bovendien moest het apparaat in mijn zak passen. Ik 
wist niet of het bestond. Volgens Rembrandt wel… 



 

brandweeroefening aan de Maas        12 april 2016 

zicht op Wyck met de Servaasbrug        14 april 2016 



Servaasbrug (Aw Brögk)              14 april 2016 

De Servaasbrug is een van oorsprong 13e-eeuwse stenen boogbrug. De brug is genoemd 
naar Sint-Servaas, maar kreeg zĳn huidige naam pas in 1932; daarvoor was het gewoon 'de 
brug'. Het rĳksmonument wordt beschouwd als de oudste brug van Nederland. 

De brug werd gebouwd tussen 1280 en 1298 in opdracht van het kapittel van Sint-Servaas ter 
vervanging van de in 1275 ingestorte brug. Mogelĳk was dit de uit de 1e eeuw na Chr. 
bekende Romeinse brug die iets zuidelĳker lag. 



Hoeg Brögk                           14 april 2016 

De Hoge Brug is een fiets- en voetgangersbrug. Ze werd geopend in 2003 en verbindt het 
zuidelĳk deel van de historische binnenstad met het stadsdeel Wyck en de nieuwe wĳk 
Céramique. 

De brug werd ontworpen door bureau René Greisch uit Luik. 

Om de scheepvaart niet te hinderen bepaalde Rĳkswaterstaat dat er geen pĳlers in de Maas 
mochten komen. Er werd gekozen voor een stalen boogbrug, waarvan het wegdek aan 
diagonaal gespannen kabels hangt, met pĳlers op de beide oevers. Dankzĳ de vereiste 
doorvaarthoogte werden de opgangen zo steil, dat er gekozen is voor een 'luie trap'-
constructie. 

Die luie trap wordt niet door iedereen gewaardeerd, zeker niet door fietsers. Zo verwoordt 
architectuurwebsite nlstreets een veel gehoorde klacht: "Een prachtige brug om te zien, maar 
in het gebruik bevalt hĳ minder. Met ons liep nog een aantal mensen de treden te verwensen: 
ze zĳn zo ongelukkig van diepte dat je permanent twĳfelt of je er nou één of twee tegelĳk moet 
nemen, en geen van tweeën loopt lekker.” 



Wolder                24 april 2016 

Tot 1920 was het dorp de kern van de gemeente Oud-Vroenhoven die in 1920 door Maastricht 
werd geannexeerd waarna het een wĳk werd van de stad.  

Wolder heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tĳd. Tĳdens het ancien 
régime hoorde het gebied rondom Wolder tot het graafschap van de Vroenhof, een Brabants 
leen. Na 1839 vormde het dorp het centrum van de gemeente Oud-Vroenhoven. 

Bĳ de annexatie was het grondoppervlak van Oud-Vroenhoven veel groter dan dat van 
Maastricht. Het reikte van de huidige Maastrichtse wĳken Caberg, via Pottenberg en Belfort 
tot aan Sint Pieter. De bebouwing van het dorp bestond voornamelĳk uit boerderĳen. 

Wolder ligt in het zuidwesten aan de verbindingsweg met Tongeren; de Tongerseweg, iets 
voor de grens met Vroenhoven (gemeente Riemst) in België. De Tongerseweg werd aangelegd 
tussen 1804 en 1813. Wolder ligt op een kleine hoogte, met in het zuidoosten de Louwberg en 
de Cannerberg. 



lam op de Sint Pietersberg                3 mei 2016 

reiger aan de Jeker                 5 mei 2016 



aan de Maas met op de achtergrond het Gouvernement            6 mei 2016 

Limburg is de enige provincie in Nederland waar de commissaris van de Koning gouverneur 
wordt genoemd, een erfenis uit de tĳd van de militaire gouverneurs van Maastricht. 

Tot 1986 zetelde het provinciebestuur in de binnenstad, tot het gebouw in Randwyck werd 
geopend. Het gouvernement is onder andere bekend van de Europese Raad in 1991 en het 
daarop volgende tekenen van het Verdrag van Maastricht op 7 februari 1992. 

Het gebouw ligt in de uiterwaarden van de Maas op een plek waar vroeger het vestingwerk 
Randwyck lag. Het bestuursgedeelte ligt op een eilandje. 

Het werd gebouwd naar ontwerp van architect Gerard Snelder. Hĳ koos voor een sterke 
geleding in haaks op elkaar staande kantoorvleugels, met elkaar verbonden door 
trappenhuizen (van buitenaf herkenbaar aan de puntdaken). De 18 bouwblokken, die in 
hoogte naar de Maas toe afnemen, zĳn gedekt met lessenaardaken en hebben een 
betonskelet dat opgevuld is met baksteen. Het metselwerk verleent het gebouw een sterke 
tektoniek. Deze voor Maastricht typerende bouwwĳze verwĳst met een knipoog naar de lokale 
bouwstĳl van de Maaslandse renaissance. 



de spits van het Bonnefantenmuseum verborgen achter de Kennedybrug               13 mei 2016 



Ridderstraat                    3 juni 2016 



wateroverlast in het Stadspark               3 juni 2016  

kinderboerderĳ Daalhoeve                  5 juni 2016 



Sint Servaas en Sint Jan                 6 juni 2016 

De protestantse Sint-Jan ligt broederlĳk naast de Rooms-katholieke Sint-Servaas aan het 
Vrĳthof en vormt hierdoor een voor Nederland unieke “kerkentweeling". 

De Sint Jan ontleent haar naam aan Johannes de Doper en werd rond 1200 gesticht door het 
kapittel van Sint-Servaas om als doop- en parochiekerk voor de Sint-Servaasparochie te 
dienen. Zo kon de Sint-Servaaskerk uitsluitend als kapittel- en bedevaartkerk functioneren. 

In 1632, na de verovering van Maastricht door Frederik Hendrik, ging de kerk definitief over in 
protestantse handen. 

De toren heeft niet altĳd de markante rode kleur gehad; in geschriften wordt melding gemaakt 
van de kleuren geel (vroeg 18e eeuw) en wit (vroeg 19e eeuw). De kerk is meerdere keren 
gerestaureerd. Tĳdens de laatste restauratie (1984) werd de toren opnieuw rood geverfd. 



Hoge Brug                   6 juni 2016 

Jeker                        6 juni 2016 



zwaan op de Maas                  6 juni 2016 

hoeve Castermans in Wolder                8 juni 2016 



vogelwikke in Op Sint Pieter  (Sint Pieter boven)                       20 juni 2016 

Sint Pieter is een dorp, dat sinds 1920 bĳ de gemeente Maastricht hoort. De naam is afgeleid 
van Sint-Petrus. 

In de volksmond worden de namen Sint Pieter, Villapark en Jekerdal door elkaar gebruikt en 
wordt het hele gebied vaak Sint Pieter genoemd. 



Sint Pieter, Jekerweg              23 juni 2016 

Brusselsestraat                 1 juli 2016 



Vrĳthof                    1 juli 2016 

Het grootste plein in het centrum is vooral bekend door het grote aantal caféterrassen en de 
evenementen die er regelmatig plaatsvinden. 

Opgravingen tonen dat het Vrĳthof al vanaf de laat-Romeinse tĳd, en vooral in de vroege 
middeleeuwen een belangrĳke begraafplaats was. Voorafgaand aan de aanleg van de 
ondergrondse parkeergarage werden hier in 1969-'70 honderden Merovingische graven 
gevonden met veel bĳgaven. 

In 1737 werd het plein beplant met drie rĳen lindebomen. Na de bouw van de parkeergarage is 
het plein omringd door een dubbele rĳ platanen. 

Aan het Vrĳthof liggen 38 rĳksmonumenten, waarmee het plein in de top 10 staat van 
monumentrĳkste straten en pleinen van Maastricht. 

Vóór de Sint-Servaas ligt de militaire Hoofdwacht uit 1736. Aan de zuidkant bevinden zich 
enkele kanunnikenhuizen waaronder het Spaans Gouvernement, waarschĳnlĳk het oudste, 
nog bestaande woonhuis van Maastricht. Aan de noordkant ligt het Generaalshuis uit 1805, 
een neoclassicistisch stadspaleis gebouwd in opdracht van een rĳke koopman in de Franse 
tĳd… 



Noordportaal (hoofdingang) Sint Servaas basiliek               4 juli 2016 

De hoofdingang en toegang tot de schatkamer van de Sint Servaas ligt tegenwoordig aan het 
Keizer Karelplein. Dit noordportaal werd omstreeks 1475 gebouwd. In de loop der eeuwen 
verloor het vrĳwel alle beelden en decoraties. Het huidige portaal is gotisch, maar alle beelden 
zĳn neogotisch. Opvallend zĳn de zeer hoge pinakels. 

Naast het portaal ligt links de pastorie en rechts de kosterwoning. De pastorie maakt deel uit 
van de Sint-Maternushof. De mergelstenen kosterwoning is door Cuypers toegevoegd toen 
ook de kloosterwand langs het Sint-Servaasklooster werd vernieuwd. Het pand werd in 1990 
ingrĳpend verbouwd. 



op de trappen van het Stadhuis                 6 juli 2016 

Het historische raadhuis van Maastricht staat midden op de Markt. Het met natuursteen 
beklede, vrĳstaande gebouw is een ontwerp van Pieter Post en geldt als een belangrĳk 
voorbeeld van het Hollands classicisme. 

In 1655 gaf de raad de opdracht aan Pieter Post, leerling van Jacob van Campen. Post kwam 
naar Maastricht om de beste plaats voor het nieuwe stadhuis te bepalen. Hĳ koos voor het 
midden van de Markt, tegen de wens van de bestuurders die een plaatsing in een marktwand 
prefereerden. Voor het plan moest flink worden gesloopt, waardoor een min of meer vierkant 
plein ontstond. Omdat de Luikse prins-bisschop weigerde mee te werken aan de onteigening 
van twee huizen verschoof het stadhuis iets naar de zuidoosthoek waardoor de ideale 
verhoudingen die Post nastreefde niet helemaal werden gerealiseerd. 



Hoeve Nekum vanaf de Cannerberg                7 juli 2016 

Hoeve Nekum is een boerenbezitting van circa 60 hectare in het Jekerdal. Sinds 1988 is het 
een wĳngoed. De wĳngaarden liggen op de hellingen van de Louwberg, naast de wĳngaarden 
van de Apostelhoeve. De typisch Limburgse kasteelachtige boerderĳ is grotendeels gebouwd 
omstreeks 1600. 

Nekum is na zĳn overbuur de Apostelhoeve het op één na oudste functionerende wĳngoed in 
Nederland. In 1990 werd er voor het eerst wĳn gemaakt. Tegenwoordig wordt daar een 
oppervlakte van 3 hectare voor gebruikt. 



centraal busstation in Wyck                  8 juli 2016 



 

trouwerĳ aan de Jeker, Gerlachuspad           23 juli 2016 

de Maas met jachthaven                        12 augustus 2016 



de schaapskudde van de Sint Pietersberg              16 augustus 2016 

oehoe op de Cannerberg                28 augustus 2016 





Sint Pietersberg bĳ Fort Sint Pieter                                        27 oktober 2016 

Fort Sint Pieter ligt op de noordflank van de Sint-Pietersberg. Tot 1867 had het een militaire 
functie. Tegenwoordig is het een rĳksmonument en toeristische attractie. 

Het fort werd gebouwd in een vĳfhoek als verdediging van de stad. Dit werd noodzakelĳk 
nadat de Fransen in 1673 de Sint-Pietersberg innamen om van daar met kanonnen bressen te 
slaan in de zuidelĳke vestingmuren. 

In de 20e eeuw was aan de noordkant een uitspanning met café, restaurant en feestlocatie. 
Op het terras dronk menig pieterpadwandelaar een glaasje op de goede afloop. In 2011 werd 
deze aanbouw gesloopt in verband met de restauratie die in 2014 werd voltooid. 



Maashof Borgharen          31 oktober 2016 

Borgharen is een kerkdorp dat deel uitmaakt van de gemeente Maastricht. De naam komt van 
de woorden borg (kasteel) en haar (zandige heuvelrug). Tot 1970 was het een zelfstandige 
gemeente toen het door Maastricht werd geannexeerd. Sindsdien is Borgharen formeel een 
wĳk, maar het ligt nog steeds enkele kilometers buiten de stad. Het dorp heeft circa 1800 
inwoners. 

Samen met het enkele kilometers noordelĳker gelegen Itteren zĳn deze de twee enige nog 
"zelfstandige" dorpen binnen de gemeente. Borgharen ligt ingesloten tussen het 
Julianakanaal en de Maas. De Maas heeft hier in het laatste decennium van de vorige eeuw 
een aantal overstromingen veroorzaakt, waarna er dĳken zĳn aangelegd die ervoor zorgen dat 
bĳ hoogwater een eiland ontstaat en de dorpskern niet meer onder water loopt. 



Daalhoeve                   4 november 2016 

Boerderĳ Daalhoeve is een kinder- én zorgboerderĳ in het hart van Daalhof. Op de boerderĳ 
werken vrĳwilligers en cliënten van diverse maatschappelĳke instellingen. 

Daalhoeve is gevestigd in een oude hoeve uit 1936 en wordt hoofdzakelĳk bemand door 
vrĳwilligers. 

De boerderĳ biedt onderdak aan een breed palet. In beginsel zĳn alle boerderĳdieren te zien. 
Vanwege de beperkte ruimte kiezen ze daarbĳ soms voor de minivariant. Daarnaast is er een 
kleine verzameling uitheemse dieren. Daalhoeve is de enige plek in Maastricht waar kinderen 
hiermee kennis kunnen maken. 

De instelling ontwikkelt zich sinds 2016 steeds meer in de richting van een zorgboerderĳ. Er 
werken onder meer verstandelĳk gehandicapten, ex-gedetineerden en moeilĳk lerende 
kinderen. Dat doen ze deels op het terrein zelf en deels erbuiten. Daalhoeve doet het 
groenbeheer op verschillende plekken in Maastricht, zowel binnen de eigen wĳk als 
daarbuiten. De boerderĳ verzorgt onder andere de dieren in het stadspark. 



de Jeker aan het Jezuïetenpad in Neercanne           12 november 2016 

Wolder vanaf de afgraving in het Vroenhoven veld           14 november 2016 



Chateau Neercanne                 19 november 2016 



Louwberg, Susserweg               11 december 2016 



Wolderveld aan de voet van de Cannerberg           11 december 2016 

Daalhof, Hermesweg               23 december 2016 



Dousberg - Hazendans                  26 januari 2017 

de voet van de Louwberg in het Jekerdal                28 januari 2017 



de Cannerberg vanaf het Poppelmondedal                  28 januari 2017 

Poppelmonde is een droogdal dat bekend staat om zĳn zeldzame flora en fauna, vooral te 
danken aan het speciale microklimaat dat heerst in de Jekervallei. Beschermd tussen de 
Duivelsgrot en de westzĳde van de Sint Pietersberg is het een speciaal gebied dat veelvuldig 
bezocht wordt door liefhebbers van onder andere zeldzame vlinders, orchideeën en 
kalkgraslanden. 

De naam Poppelmonde is samengesteld uit de woorden Poppel (populier) en Monde (komt 
van het Franse Mont en betekent berg). De betekenis zou dan Populierenberg zĳn. 



fluweelpootje en oesterzwam op dood hout, Cannerberg                6 februari 2017 

Chateau Neercanne             4 maart 2017 



de Jeker bĳ Neercanne              4 maart 2017 



Biesland               9 maart 2017 



dagpauwoog op het Plateau van Caestert         13 maart 2017 

Het Plateau ligt aan de westzĳde van de Maas in het grensgebied van Nederlands Zuid-
Limburg, Belgisch Limburg en de Belgische provincie Luik. Het strekt zich uit van Maastricht 
tot aan het Luikse stadje Wezet (Visé). Het Nederlandse gedeelte van dit plateau wordt 
meestal Sint-Pietersberg genoemd. Ten westen van het plateau stroomt de Jeker. De naam 
Caestert wordt in verband gebracht met Atuatuca, de legerplaats waar Caesars Veertiende 
Legioen vernietigd werd door de Eburonen. Aan Belgische zĳde zĳn aarden wallen en 
verbrande resten van een houten raamwerk aangetroffen, consistent met de periode 250-20 
v.Chr. In België is het plateau van Caestert Europees beschermd als Natura 2000-gebied. 

Het plateau vormde vroeger van Maastricht tot aan Wezet één geheel, maar is in de loop der 
tĳd doorsneden geraakt en een deel is afgegraven ten behoeve van kalkwinning. Het 
Albertkanaal doorsnĳdt het plateau tussen de Belgische plaatsen Kanne en Ternaaien 
(Lanaye). 

Het plateau wordt beschouwd als ankerplaats: een gebied dat de hoogste landschappelĳke 
waarde is toegekend. 



Sint Pietersberg          13 maart 2017 

Nubische geit in boerderĳ Daalhoeve       14 maart 2017 



boerderĳ Daalhoeve            15 maart 2017 

Jekerdal in Sint Pieter          16 maart 2017 



Cannerbos             21 maart 2017 

Omstreeks 1700 werd het bos ingericht als kasteelpark, maar het werd in de 19e eeuw 
verwaarloosd en veranderde langzaam in een meer natuurlĳk hellingbos. Afgezien van de 
wandelpaden wordt tegenwoordig een natuurlĳke begroeiing gehandhaafd. 

Onder dit gebied ligt een grottencomplex waarin van 1953-1992 een NAVO-hoofdkwartier was 
gevestigd. In het bos zĳn enkele betonnen ontluchtingskokers van dit voormalige 
ondergrondse hoofdkwartier. 



kogelhoutskoolzwammen op de Louwberg bĳ de Apostelhoeve     23 maart 2017 

Jekerdal bĳ Lombok           25 maart 2017 



de Jeker nabĳ de molen van Lombok         26 maart 2017 



Sint Pieter, beeldengalerie Bell’Arte         27 maart 2017 

Voor galeriste Doret Huibers is beeldhouwkunst een aparte, eigentĳdse vorm van expressie. In 
de Galerie in Maastricht en in Het Kurhaus te Scheveningen vinden jaarlĳks wisselende 
tentoonstellingen plaats en sinds 1997 ook in de tuinen van Château Neercanne. 

In de zuidelĳke Nederlanden weet men van oudsher beter wat een beeld is. Het gevoel 
daarvoor is verbonden met de eigen cultuur van het Maasland, waar een gouden eeuw zich 
eerder ontplooide in architectuur en sculptuur. Het is daarom jammer dat de galerie in 2018 
werd opgeheven en dat de focus van Bell’Arte nu helemaal op het Kurhaus is gericht. 



Stadspark, Monseigneur Nolenspark         28 maart 2017 

Het Stadspark is één van de drie oudste parken in Nederland. Het bestaat al meer dan 175 
jaar. Langs de Maas was ooit een kleine exercitieplaats. De militair gouverneur nam in 1653 
het initiatief voor de eerste aanleg van het park. Het werd een comfortabele wandelplaats 
voor officieren. In de 18e en 19e eeuw breidde het park fors uit. Tenslotte werd er een fraaie 
Engelse landschapstuin aangelegd (d’n Ingelsen Hoof). Hier onderhield de Maastrichtse 
bourgeoisie haar sociale contacten. 

Het Stadspark bestaat uit een zestal deelparken. Het wandelpark rondom het bastion Haet 
ende Nĳdt heet het Monseigneur Nolenspark. In het Aldenhofpark bevindt zich de voormalige 
berenkuil en het monument van d’Artagnan, die hier sneuvelde. In het Henri Hermanspark 
bevindt zich de vogelvolière en het hertenkamp. 

Het park wordt gedomineerd door de vestingwerken die deels te bewandelen zĳn. Daarnaast 
groeien er veel bĳzondere bomen, waaronder: Goudappel, Japanse Notenboom, 
Papiermoerbei, Wilde citroen en een Honingboom. 



Cannerbos                  6 april 2017 



Lage Fronten, de meest noordelĳke populatie muurhagedissen          7 april 2017 



Nieuwe Bossche Fronten               7 april 2017 

De Nieuwe Bossche Fronten, ook wel Nieuwe Werken (Maastrichts: Nuĳ Werreke), is een circa 
20 hectare groot gebied in de wĳken Frontenkwartier en Boschpoort. Hier bevinden zich 
diverse restanten van vroeg-19e-eeuwse vestingwerken. 

Kort na het gereedkomen werd begonnen met het graven van de Zuid-Willemsvaart, dwars 
door de nieuwe vestingwerken. Om dit kanaal te verbinden met de Maas en de nieuw-
aangelegde binnenhaven Bassin, moesten drie overwelfde doorgangen worden gemaakt. Op 
de foto de laatste nog bestaande doorgang. 

Momenteel wordt gewerkt om de resterende delen van de Linie van Du Moulin (Hoge en Lage 
Fronten), de Nieuwe Bossche Fronten en het Fort Willem I met elkaar te verbinden tot één 
park, het Frontenpark.  



bont zandoogje in het Cannerbos          11 april 2017 

de Jeker bĳ het Gerlachuspad          13 april 2017 



wĳngaardslak op de Cannerberg            17 april 2017 



klein kruiskruid op de Cannerberg           23 april 2017 

dode steenmarter aan de rand van het Cannerbos         26 april 2017 



 

heggenwikke in het Jekerdal            30 april 2017 

kroontjeskruid op de Louwberg               5 mei 2017 



 

donkere ooievaarsbek in Biesland, Susserweg             5 mei 2017 

vuurwantsen in het ENCI bos                          6 mei 2017 



Dousberg                  8 mei 2017 



Biesland                 11 mei 2017 

landkaartje (vlinder) in het Jekerdal              11 mei 2017 



5 

Panasonic Lumix DMC-TZ80 
winkeldochter 

Ik ging terug naar Rembrandt omdat ik ervan uitging dat ik er service en goed advies zou 
krijgen. De meerprijs, in vergelijking met een internet aankoop, nam ik voor lief. Ik wist 
niet of er een kleine camera bestond die aan mijn verwachtingen zou voldoen maar tot 
mijn verrassing kwam de verkoper onmiddellijk met de Panasonic aanzetten en prees het 
dingetje de hemel in. Daar vertrouwde ik op. 

Ik heb er het laatste jaar heel wat aardige plaatjes mee geschoten, dat is zeker waar, maar 
dat weegt niet op tegen de ergernissen van een faliekante miskoop. Positief is de lens. 
Leica weet hoe ze moeten slijpen. Prettig is het bereik tot 40x optical zoom en daar houdt 
het op want de scherpstelling deugt niet: Je hebt het onderwerp scherp in de zoeker en 
drukt af; bliep, bliep, en het resultaat is iets vaags dat je zelfs geen foto kunt noemen, en 
een foto (momentopname) is heel lastig, zeg maar niet, opnieuw te maken. 

Het ding is zo traag dat je bij wijze van spreken nog geen bewegende slak scherp krijgt, 
laat staan een buizerd in de vlucht. Als het dier blijft hangen, gefixeerd op een prooi, lukt 
het als ik geluk heb en soms heb ik geluk, dat bewijzen de foto’s. 

Hij moest ervan af, zoveel is duidelijk. De camera is veel te duur voor zijn mogelijkheden 
en toen ik er al snel mee terugging omdat het scherm om de haverklap zwart werd zodra ik 
wilde afdrukken, keek hij er niet eens naar. Ik ontdekte het euvel zelf: de LVF blijft na 
gebruik soms hangen. Als je het weet is het geen onoverkomelijk probleem, maar toen ik 
ermee terugging wist ik het niet en verwachtte ik de service van een oplossing die niet 
kwam. 

Het is de laatste keer dat ze mij bij Rembrandt hebben gezien en ik moet die lange slungel 
niet toevallig tegenkomen op een moment dat ik weer eens sta te vloeken omdat het 
apparaat niet doet wat het moet… Ik koop voortaan via internet, dan heb ik het aan mezelf 
te wijten als iets niet deugt en het is in elk geval een pak goedkoper. Ik begrijp wel waarom 
agressie toeneemt en mensen massaal de detailhandel links laten liggen, dat heeft niet 
alleen met de prijs te maken… 



dagpauwoog op de Louwberg             14 mei 2017 

soldaatjes (orchidee) in het Poppelmondedal           15 mei 2017 



zwaan op de Jeker              16 mei 2017 

torenvalk in het Jekerpark             16 mei 2017 



Jekerpark                16 mei 2017 



toppereend op de Jeker (Lombok)             17 mei 2017 

Hezerwater (van de Vennepark)             18 mei 2017 



Van de Vennepark               18 mei 2017 

Een stadspark in het westen van Maastricht dat is genoemd naar de socioloog en directeur 
openbare werken. 

Het Van de Vennepark ligt in een groene omgeving aan de rand van Maastricht, aan 
weerszĳden van de Via Regia ("Koninklĳke Weg”), de belangrĳkste uitvalsweg richting België, 
naar onder andere Hasselt. De Via Regia verdeelt het park in een noordelĳk en zuidelĳk deel, 
over de wĳken Malberg, Malpertuis en Pottenberg. 



 

boerderĳ Daalhoeve              18 mei 2017 

Jeker bĳ Lombok              20 mei 2017 



de Ronde van Wolder, Susserweg Biesland           21 mei 2017 

Tom Dumoulin, toen nog amateur, eindigde in 2011 als tweede in de Ronde die in 2008, na 20 
jaar afwezigheid, opnieuw werd georganiseerd. 

De Louwberg (Dalingsweg) maakt deel uit van het parcours met een hellingspercentage van 
tot 9%. 

In 2015 werd de ronde afgelast na een conflict met de wĳnboer van de Apostelhoeve. Het 
doek voor de oudste ronde van Maastricht viel definitief, leek het, maar in 2017 kwam er een 
nieuwe organisatie door MSMWV Dutch Mountains die in 2018 succesvol werd herhaald. 



Ronde van Wolder, Dalingsweg             21 mei 2017 



Ronde van Wolder, Medoclaan Campagne            21 mei 2017 



beemdkroon in een weiland in Biesland, Susserweg       21 mei 2017 

brede ereprĳs in de Hoge Fronten          24 mei 2017 



torenvalk in de Hoge Fronten             24 mei 2017 



opgraving Lage Fronten              24 mei 2017 

Het nieuwe Noorderbrugtracé doorkruist een deel van Maastricht dat zowel boven- als 
ondergronds doordrenkt is van geschiedenis. Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek gaan 
daarom hand in hand met archeologisch onderzoek.  

Tegelĳkertĳd maakt het nieuwe tracé het mogelĳk om de Hoge en Lage Fronten met elkaar te 
verbinden tot één groot Frontenpark, waar een deel van de vestingwerken wordt 
gerestaureerd en de geschiedenis een prominente plek krĳgt. 



 

muurhagedis in de Lage Fronten                       24 mei 2017 

Jekerdal en Apostelhoeve             25 mei 2017 



bergnachtorchis op d’n Observant             25 mei 2017 

Wolderveld, Daalhof               29 mei 2017 



 

Cannerberg                30 mei 2017 

kleine vos op knoopkruid in het Wolderveld           30 mei 2017 



Cannerberg                 1 juni 2017 



honingbĳ op braam op de Cannerberg             1 juni 2017 

distelvlinder op wilde liguster in het Millenniumbos           1 juni 2017 



aalscholver op de Jeker (Stadspark)              4 juni 2017 

veeldoornige distel in het Jekerdal (Lombok)             4 juni 2017 



Romeinsebaan Daalhof               5 juni 2017 

De weg volgt een van de tracés van een Romeinse heerweg. Hĳ werd gebruikt voor het 
verplaatsen van legioenen en liep van Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer) naar Colonia Claudia 
Ara Agrippinensium (Keulen), via onder meer Tongeren en Maastricht. Bĳ Maastricht kruiste 
deze Via Belgica de Maas bĳ een doorwaadbare plaats. Later werd daar de Romeinse brug 
gebouwd. 

In de wĳk Daalhof volgde de Via Belgica aanvankelĳk een tracé dat iets ten zuiden lag, 
ongeveer waar nu het westelĳk deel van de Numitorhof loopt. De Brouwersweg in de wĳk 
Mariaberg maakt eveneens deel uit van dit tracé. Het is niet duidelĳk wanneer en om welke 
reden de weg iets naar het noorden is opgeschoven. 



ENCI bos                           10 juni 2017 



boerderĳ Daalhoeve               11 juni 2017 



bont zandoogje op de Cannerberg             13 juni 2017 

lathyruswikke op de Cannerberg             13 juni 2017 



 

koningskaars in de voormalige ENCI groeve         14 juni 2017 

de herder bĳ hoeve de Zonneberg           14 juni 2017 



De hoeve is opgebouwd uit mergelblokken uit de Sint-Pieter. Vlakbĳ is de ingang van stelsel 
Zonneberg. Dit uitgehouwen gangenstelsel is genoemd naar de boerderĳ. 

parende lantaarntjes aan de Jeker bĳ het Gerlachuspad           17 juni 2017 



mannetjesereprĳs bĳ de Duivelsgrot             23 juni 2017 



grenspaal in het Wolder- Vroenhoven veld            24 juni 2017 

In 1839 werd een akkoord bereikt over de scheiding van België en Nederland. De nieuwe 
lands- en provinciegrens sneed Vroenhoven in tweeën. De kernen Heukelom en Montenaken 
bleven als gemeente Vroenhoven Belgisch. Wolder met Caberg, Biesland en afscheidingen 
van Smeermaas en Kanne, werden bĳ de Nederlandse provincie Limburg gevoegd. Deze 
nieuwe gemeente werd Oud-Vroenhoven gedoopt, maar werd later (1920) door Maastricht 
geannexeerd. 



Wolderveld                 24 juni 2017 

Een voorbeeld van hoe vreemd landsgrenzen kunnen lopen. De plek van waar de foto is 
genomen (Wolderveld) is Nederlands, het veld achter de huizen en de Cannerberg in de 
achtergrond, eveneens, maar de huizen zĳn Belgisch en horen bĳ Vroenhoven, gemeente 
Riemst. 



de Maas met Servaasbrug en de boog van de Hoge Brug         26 juni 2017 

broedende meerkoet op de Jeker in het Stadspark          26 juni 2017 



wilde eend in de Jeker (Jekerpark)              28 juni 2017 

alpaca’s in Wolder aan de Lammergierstraat                 28 juni 2017 



boerderĳ Daalhoeve breidt uit. Niet alleen met een weide op de grens van Wolder en Daalhof, 
maar eveneens met de supervisie over de diergaarde in het Stadspark en een plantsoen t.o. 
de boerderĳ tussen de woonblokken waar minipaardjes en ezels grazen. 



Wolderveld                 28 juni 2017 

gehakkelde aurelia op de Dousberg             29 juni 2017 



ENCI bos                 30 juni 2017 

kleine vos in het Wolderveld               30 juni 2017 



een reeks foto’s na een regenbui op de Louwberg en in het Wolderveld            1 juli 2017 







geelgors in het Millenniumbos                6 juli 2017 



de alpaca’s van boerderĳ Daalhoeve in Daalhof/Wolder              6 juli 2017 



kasteelboerderĳ de Lichtenberg                 8 juli 2017 

De ruïne op de Sint-Pietersberg ten zuiden van de wĳk Sint Pieter, was een van de weinige 
hoogteburchten van de Noordelĳke Nederlanden. Vanaf de op de berg gebouwde toren heeft 
men een prachtig uitzicht over het Maasdal. 

De oorspronkelĳke naam was Luchtenborg ofwel “Hooggelegen kasteel”. Een mythe is dat de 
Lichtenberg oorspronkelĳk een Romeins lichtbaken langs de Maas zou zĳn geweest. 
Hetzelfde geldt voor de verklaring dat een roofridder de voorbĳ reizende kooplieden 
‘verlichtte’ van hun waar. 

Met de bouw van het eerste kasteel is waarschĳnlĳk begonnen tĳdens de Luiks-Brabantse 
oorlogen. Hiervoor werden de fundamenten van een in de 10e eeuw gebouwde donjon 
gebruikt. Daarmee is de uit vuursteenblokken en kolenzandsteen opgetrokken onderbouw 
wellicht een van de oudste nog zichtbare kasteelrestanten in Nederland. 



Cannerbos                     9 juli 2017 



stokstaartje in boerderĳ Daalhoeve               11 juli 2017 

Begonnen als kinderboerderĳ heeft Daalhoeve haar koers inmiddels gewĳzigd. Niet drastisch, 
wel logisch, want waarom zou je je beperken tot dieren die sowieso, zeker in Maastricht, toch 
al dagelĳks om je heen zĳn te vinden? 

Om koeien, varkens of schapen te zien hoef ik maar het veld in te lopen en al zĳn de variaties 
op Daalhoeve wat anders, het waren toch in hoofdzaak het meest gekende daar midden in 
een Maastrichtse wĳk die onmiddellĳk grenst aan het platte land. 

Inmiddels is het een kleine zoo, en al ben ik geen groot voorstander van dierentuinen, de 
manier waarop Daalhoeve het aanpakt is zo kleinschalig dat het een lieflĳke indruk geeft met 
de dieren op zulke korte afstand dat ze benaderbaar zĳn, er een vorm van interactie 
plaatsvindt die meer is dan alleen maar aapjes kĳken. 

Ik hoop dat dit zo blĳft, dat het niet te groot wordt en te commercieel met een 
kaartjesautomaat aan de ingang, zodat mensen er niet meer even binnenlopen, maar zich 
verplicht voelen een hele dag te besteden omdat ze ervoor hebben betaald… 





foeragerend merelvrouwtje op de Cannerberg            13 juli 2017 



Ponyclub Maastricht, Jekerdal               15 juli 2017 

De Ĳslander heeft een prettig formaat en je kunt er heerlĳke tochten mee maken. Al vrĳ snel 
werden de zadels van de paarden gehaald, die waren niet nodig om door het bos te kunnen 
galopperen. 

De paarden staan vaak in de wei in hun vertrouwde kudde en zĳn niet te missen aan de 
Mergelweg naast het cafe den Dolhaart. 



Frontenpark                 26 juli 2017 



Louwberg                 28 juli 2017 



Wolderveld, aan de voet van de Cannerberg            28 juli 2017 

Maastricht vanaf Slavante                 1 augustus 2017 



Het Buitengoed Slavante, voorheen Casino Slavante, is een uitspanning tegen de oosthelling 
van de Sint-Pietersberg. De voormalige buitensociëteit dateert uit 1846 en is sinds 1997 een 
rĳksmonument. De naam Slavante wordt ook gebruikt voor de omgeving met onder andere 
restanten van een 17e-eeuws klooster, een kapel, wĳngaard, een aanlegsteiger voor 
rondvaartboten en de toegang tot de Zonneberg; een stelsel van onderaardse 
kalksteengroeven. Het hoog gelegen gebied biedt uitzicht over de rivier de Maas en een deel 
van het Maasdal. 

Op deze plek stond vroeger een klooster van de paters Franciscanen. In 1489 gaf de bisschop 
van Luik toestemming om hier een klooster te stichten van de Observanten, een 
hervormingsbeweging binnen de Franciscaner Orde. De naam Slavante is een verbastering 
van Observanten. 

jonge buizerd op D’n Observant                  5 augustus 2017 



Van de Vennepark (zuid)               15 augustus 2017 



wilde zonnebloem in het Wolderveld              23 augustus 2017 

hoeve Nekum in het Jekerdal               24 augustus 2017 



Cannerbos                  25 augustus 2017 



 

bruine kiekendief op de Cannerberg/Wolderveld             26 augustus 2017 

bont zandoogje aan de Jeker               26 augustus 2017 



Hoge Brug                 1 september 2017 

meerkoet in het Stadspark              1 september 2017 



Tĳdens de Romeinse week van 31 augustus tot 2 september kon je een rondvaart maken over 
de Maas in een Romeins schip. Aan boord werden historische taferelen opgevoerd. 

De European Association of Archeologists (EEA) organiseert vanaf 2017 ieder jaar een 
congres, en zorgt bovendien voor leuke evenementen voor de inwoners van Maastricht. 
Tĳdens de Romeinenweek werden er roeiwedstrĳden georganiseerd tussen studenten en 
'Romeinen'. Ook het eten en drinken tĳdens de rondvaart was helemaal in de stĳl van toen. 

Behalve het roeien was er op 2 september op de Kesselskade een Keltische markt met 
daarnaast een Romeins tentenkamp. Ik trok erheen voor een fotoreportage waarvan hier 
enkele resultaten. 





jonge zwaan op de Jeker                2 september 2017 

zwarte kraai aan de Bieslanderweg              2 september 2017 



haagwinde op de Cannerberg            12 september 2017 

Wolder- en Vroenhovenveld             15 september 2017 



Cannerbos               15 september 2017 



Daalhof vanaf de Cannerberg             15 september 2017 

Daalhof is een woonwĳk in het zuidwesten. De wĳk werd gebouwd in de jaren 1970 en 1980 en 
geldt als een typisch voorbeeld van de stedenbouwkundige opvattingen uit die periode, met 
een mengeling van hoogbouw in het groen en eengezinswoningen gegroepeerd rondom 
hoven en woonerven. 

Daalhof is letterlĳk tegen de grens met België gebouwd. Bĳ een aantal huizen is de grens van 
de tuin ook de landsgrens. Tussen Daalhof en België bestaan een aantal grensovergangen, in 
de meeste gevallen niet veel meer dan landweggetjes die vrĳwel ongemerkt de landsgrens 
passeren.  



torenvalk in het Millenniumbos            15 september 2017 

Deze valk vloog mĳ bĳna letterlĳk in het gezicht terwĳl ik op de bank van het Limburgs 
Landschap zat. Hĳ zag mĳ te laat dankzĳ de bossage naast de bank. Ik zag hem wel maar had 
nooit gedacht dat hĳ zo dichtbĳ zou komen. 

Op de zuidelĳke helling van de Cannerberg wordt sinds het jaar 2000 het Millenniumbos 
aangelegd. De eerste aanplant bestond uit 20 centraal geplaatste beuken die symbool staan 
voor de voorbĳe 20 eeuwen in onze jaartelling. In 2013 werd er 9 ha aan toegevoegd in het 
kader van natuurcompensatie bĳ de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel. Het 
Canner- en Millenniumbos hebben een dicht net van wandelpaden, maar fietsen is verboden 
vanwege erosiegevaar. (Ook al houden mountainbikers zich daar niet altĳd aan!) 



haagwinde rond berenklauw in het Jekerdal bĳ Lombok                        16 september 2017 



dagpauwoog op marjolein in het Millenniumbos          16 september 2017 

losgebroken kippen in Nekum                       21 september 2017 



D’n Observant             23 september 2017 

Apostelhoeve              26 september 2017 



Poppelmondedal              26 september 2017 

Zonneberg               26 september 2017 



Op Sint Pieter               26 september 2017 

Daalhof               28 september 2017 



Daalhof            4 oktober 2017 

Jekerdal bĳ het Gerlachuspad         9 oktober 2017 



Nekum                       9 oktober 2017 



torenvalk in een wilg bĳ de Nekummermolen                 9 oktober 2017 

De Nekummermolen is een voormalige watermolen in het gehucht Nekum in het Jekerdal. 

De Maastrichtse grootindustrieel Petrus Regout liet de oude molen slopen en bouwde een 
nieuwe die hĳ gebruikte voor het malen van glazuur voor zĳn kristal- en aardewerkfabrieken in 
de binnenstad. In 1930 stopte de molen met de bereiding en werd de productie verplaatst 
naar de fabriek op de Boschstraat. 

Na meer dan een halve eeuw leegstand en niet uitgevoerde bestemmingsplannen, werd het 
complex verbouwd tot een zeer ruim woonhuis wat het nog altĳd is. 

De molen maakt deel uit van een grotere cultuurhistorische eenheid, waartoe Hoeve Nekum 
en Villa Canne behoren. De molen is geklasseerd als rĳksmonument. 



Chateau Neercanne          9 oktober 2017 

Hoeve de Zonneberg                   12 oktober 2017 



inktzwam aan de Jeker (Lombok)                 12 oktober 2017 



Hoeve de Lichtenberg                  12 oktober 2017 

D’n Observant                    14 oktober 2017 



D’n Observant         14 oktober 2017 



kasteelboerderĳ de Lichtenberg                 18 oktober 2017 

Pietersplas                            18 oktober 2017 



Pietersplas                               18 oktober 2017 

De Pietersplas is de grootste grindplas in Zuid-Limburg even ten noorden van Oost-Maarland, 
aan de Maas. De plas en de omliggende gebieden van in totaal 114 hectare op de grens van 
de gemeenten Maastricht en Eĳsden-Margraten, worden beheerd door stichting Het Limburgs 
Landschap. 

Het terrein rond de Pietersplas bestaat vooral uit een parkachtig landschap dat in de zomer 
actief wordt gebruikt voor recreatie en in de winter een rustig gebied is waar veel watervogels 
verblĳven. Door het gebied stroomt de Zeepbeek, een door mensenhanden aangelegde beek. 
Verder leeft er een kudde verwilderde (konik) paarden die door begrazing zorgen dat de 
begroeiing open blĳft. Het gebied is vrĳ toegankelĳk. 



fuut op de Pietersplas                18 oktober 2017 

de Jeker bĳ de Champs Ellyseeweg               19 oktober 2017 



parasolzwam in Daalhof                  19 oktober 2017 

bundelzwam in Campagne                  25 oktober 2017 



Stadspark                   25 oktober 2017 



Stadsmuur          25 oktober 2017 

Met de bouw van de tweede middeleeuwse muur verviervoudigde de oppervlakte van de 
ommuurde stad. In de nieuwe stadsmuur bevonden zich een veertigtal waltorens en vĳf 
stadspoorten. De eerste stadsmuur bleef als reserve-verdedigingsgordel gehandhaafd. Van de 
tweede middeleeuwse omwalling resteert tegenwoordig in het Stadspark een flink stuk van de 
zuidelĳke stadsmuur met enkele (deels gereconstrueerde) torens en de waterpoort De Reek. 



boerderĳ Daalhoeve                   26 oktober 2017 

Wolder                    30 oktober 2017 



 

Slavante               1 november 2017 

Gouvernement aan de Maas           16 november 2017 



Maaspunttoren Wyck            16 november 2017 



Stadspark                 16 november 2017 



zicht op de stad vanaf Wyck              16 november 2017 

Apostelhoeve                17 november 2017 



Chateau Neercanne             19 november 2017  

alpaca in Daalhoeve            22 november 2017 



Cannerbos Neercanne               24 november 2017 



de boswachterswoning in Neercanne             24 november 2017 

De laatste boswachter van het domein is onlangs overleden. Hĳ en zĳn vrouw woonden er 
bĳna een leven lang en ze werden allebei ver in de negentig. Het zal gezond wonen zĳn 
daarboven ondanks de drukte van de oprĳlaan naar het kasteel waaraan de woning ligt. 



zicht op Wolder vanaf de Sint Pietersberg              2 december 2017 



Klein Grachtje                  6 december 2017 

Het Lang Grachtje en Klein Grachtje zĳn twee straten en stadswallen in het Jekerkwartier die 
qua ligging, geschiedenis en uiterlĳk sterk op elkaar lĳken. De stadsmuur aan de zuidzĳde van 
beide straten was ooit onderdeel van de eerste middeleeuwse stadsmuur van Maastricht. De 
walmuur dateert uit de 13e eeuw, maar is in de loop der eeuwen vele malen hersteld. 





Jekerpark                   6 december 2017 

Biesland, Susserweg                 6 december 2017 



Duivelsgrot, Poppelmondedal                9 december 2017 



Sĳs op de Sint Pietersberg               9 december 2017 

Wolder, Tongerseweg             10 december 2017 



Wolderveld, achter het sportcomplex            10 december 2017 



de Jeker bĳ de Molen van Lombok              14 december 2017 



bosuil in het ENCI bos              16 december 2017 

Biesland, Musketiersplein              17 december 2017 



Daalhof en Wolder vanaf de afgraving in het veld van Vroenhoven (B)        26 december 2017 

Oetrope van Zienen Hoegen Hoeglöstegheid op de Markt    14 januari 2018 



Vier weken vóór carnaval wordt de naam van de nieuwe Stadsprins bekendgemaakt (het 
‘oetrope’), altĳd aangeduid als Zienen Hoegen Hoeglöstegheid ("Zĳne Hoge Hooglustigheid”). 

Carnaval in Maastricht (‘vastelaovend in Mestreech’) is een bĳzondere vorm van 
carnavalsviering en wordt in banen geleid door de Tempeleers. 

De naam van de vereniging is geïnspireerd op de tempeliers, een middeleeuwse geestelĳke 
ridderorde, waarvan de leden bekendstonden als stevige drinkers. Naast het aanwĳzen van de 
Stadsprins en het organiseren van de carnavalsoptocht, houdt de vereniging zich bezig met 
sjariteit (liefdadigheid).  



Duivelsgrot Poppelmondedal                  27 januari 2018 

Jeker bĳ het Jezuïetenpad in Neercanne          3 maart 2018 



Jezuïetenpad Neercanne                        3 maart 2018 

De Jezuïetenberg is een voormalige mergelgroeve in de Cannerberg die tot 1967 door de 
jezuïeten als ontspanning werd gebruikt waardoor er veel muurtekeningen, beeldhouw- en 
waterwerken ontstonden. Deze groeve heeft sinds 1996 de status van rĳksmonument. 

Het pad dat na de overbrugging van de Jeker de Cannerberg met de Sint Pietersberg verbindt 
is naar de groeve genoemd omdat het in het verlengde ligt van de ingang van de grot. 



Susserweg, Louwberg Wolder           4 maart 2018 



de Jeker in Neercanne            4 maart 2018 



roodborst op de Cannerberg          5 maart 2018 

chateau Neercanne                     10 maart 2018 



Gouvernement aan de Kleine Weerd         20 maart 2018 

De Kleine Weerd is een natuurgebiedje langs de Maas. Het 14 hectare grote gebied wordt 
beheerd door stichting Het Limburgs Landschap. Het bestaat vooral uit verruigd grasland en 
vlier- en wilgenbosjes. 

Het ligt in de uiterwaarden op de oostelĳke rivieroever in de wĳk Randwyck. Ten noorden 
ervan ligt, ook al in de uiterwaard, het grote gebouwencomplex van het provinciehuis. Aan de 
zuidzĳde ligt een jachthaven met camping rondom het 18e-eeuwse Huis Hoogenweerth. 

Het natuurgebied is vrĳ toegankelĳk voor wandelaars, maar niet voor honden (in verband met 
de kwetsbare natuur en de aanwezigheid van konik paarden). 



de Servaasbrug vanaf Wyck          20 maart 2018 

de Jeker bĳ het Gerlachuspad         20 maart 2018 



Nekum aan de Jeker             14 april 2018 

Daalhof v.a. de grensweg naar Veldwezelt (B)         17 april 2018 



schildpad in het Hezerwater (Van de Vennepark)          17 april 2018 

Tot mĳn verrassing leeft er een hele kolonie schildpadden in het hezerwater. Ik sprak mensen 
die in de buurt wonen en bovendien zelf schildpadden houden. Zĳ getuigden dat de kolonie er 
al langere tĳd verblĳft, maar ik had ze tot dan nooit gezien. Wellicht omdat ik er nu op let, zie 
ik ze elke keer wanneer ik er passeer. De schildpadden zĳn meer dan waarschĳnlĳk uitgezet 
door mensen die van hun huisdieren afwilden, maar het blĳft opvallend dat het er zeker tien 
zĳn en allemaal van dezelfde soort lĳken… 



koninginnenpage op d’n Observant               6 mei 2018 

Cannerberg (Wolderveld)                7 mei 2018 



stokstaartje in boerderĳ Daalhoeve            8 mei 2018  

grand hotel de l’Empereur Wyck                       9 mei 2018 



 

Biesland             12 mei 2018 

de geiten van de Sint Pietersberg          17 mei 2018 



onder: Wolderveld               18 mei 2018 



d’n Observant: rode smalbok (kever) en klaverblauwtje         19 mei 2018 



Jekerdal bĳ het Jezuïetenpad              20 mei 2018 

parende lantaarntjes (libellen) in het Poppelmondedal          20 mei 2018 



Hoge Fronten               25 mei 2018 



koninginnenpage op d’n Observant            26 mei 2018 



onder: Biesland, Musketiersplein                        27 mei 2018 



Nubische geit in boerderĳ Daalhoeve            30 mei 2018 

Biesland, Susserweg                 3 juni 2018 



wĳngaardslakken op de Louwberg                3 juni 2018 

de kudde van de Sint Pietersberg                4 juni 2018 



Duivelsgrot Poppelmondedal              19 juni 2018 

boerderĳ Daalhoeve                20 juni 2018 



serval in boerderĳ Daalhoeve              20 juni 2018 

Daalhoeve is een attractie rĳker. Maar liefst vier Servals, twee vrouwtjes en twee mannetjes 
bevolken vanaf vorige maand de nieuw gebouwde houten uitloop, pal achter het zonneterras 
bĳ de speeltuin. 

Eerst dacht ik dat mĳn bezoek vergeefs was. De dieren lieten zich niet zien maar lagen te 
slapen in hun nachtverblĳf. Mĳn geduld werd echter beloond. 

Daalhoeve bestuurslid Joost toonde mĳ het nachtverblĳf waar drie van de vier wilde poezen 
mĳ argwanend blazend verwelkomden. De vierde (een mannetje) was inmiddels het 
buitenverblĳf ingelopen waar ik hem kon fotograferen.  

De serval leeft voornamelĳk in savannes en open graslanden, in gebieden met hoger gras. Hĳ 
komt voor in het grootste deel van Afrika ten zuiden van de Sahara (met uitzondering van de 
dichte regenwouden en zeer droge woestĳnen) en in Noordwest-Afrika. 

Hĳ eet vooral kleine zoogdieren. De belangrĳkste prooi zĳn muizen, die hĳ door zĳn 
uitstekende gehoor tussen het hoge gras of onder de grond weet te vinden. 



poortwachterswoning Sint Pieterstraat            26 juni 2017 

Dit rĳksmonument is een dienstwoning. De oorspronkelĳke functie was een portierswoning. 
Het bouwen begon in of rond 1900. Maastricht heeft veel rĳksmonumenten. Na Amsterdam 
staan de meeste in Maastricht. 



stokstaartjes en otters in boerderĳ Daalhoeve            27 juni 2018 



atalanta in de CNME natuurtuinen Jekerdal           28 juni 2017 

In de tuinen zĳn verschillende voorbeelden van natuur-tuinieren, een kwekerĳ van wilde 
planten en een verscheidenheid aan milieus zoals een akker, bermen, takkenrillen, 
geveltuinen, sedumdaken en een overstromingsvlakte met vĳvers. Elke week werken 
vrĳwilligers als gastheer of –vrouw, in de moestuin, permacultuurtuin of bĳ kinderactiviteiten. 

CNME staat voor Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. Het doel is het verbinden van 
mensen en natuur in Maastricht en de regio. Ze betrekken burgers, bedrĳven en overheden bĳ 
hun natuurlĳke omgeving om zo een draagvlak voor duurzaam handelen te creëren.  

CNME werkt aan concrete en praktische veranderingen in de maatschappĳ om zo bĳ te 
dragen aan een duurzame samenleving. Samen met inwoners, scholen en bedrĳven werkt 
CNME in en om de stad aan een groene leefomgeving. Ecologisch beheer is hierbĳ belangrĳk. 



klein koolwitje en landkaartje in het Millenniumbos             1 juli 2018 



Wolderveld                   1 juli 2018 

zwarte roodstaart in Daalhof                 3 juli 2018 



boerderĳ Daalhoeve: prairiehond en roodwangschildpad             4 juli 2018 



boerderĳ Daalhoeve: stokstaartje                5 juli 2018 



Jekerdal bĳ Sint Pieter                 8 juli 2018 

zicht op Daalhof en Wolder vanaf de Cannerberg              8 juli 2018 



Cannerberg                   8 juli 2018 

zicht op de Cannerberg vanaf Wolderveld              9 juli 2018 



zicht op de Cannerberg vanaf het Poppelmondedal             9 juli 2018 

op de volgende pagina’s: de ENCI op             14 juli 2018 









bruin zandoogje in het Wolderveld                22 juli 2018 

Stadspark                   22 juli 2018 



raaf in het Stadspark                22 juli 2018 

Biesland                 22 juli 2018 



Stadspark                 16 augustus 2018 



klaverspanner in het Poppelmondedal               21 augustus 2018 

kerkuil in boerderĳ Daalhoeve                          23 augustus 2018 



de Bengaalse oehoe van boerderĳ Daalhoeve             23 augustus 2018 

  



kaart  



ter afsluiting 
Zo, dat was ‘m dan. Maar niet voorgoed (hoop ik). Wie weet, over enkele jaren deel twee? 

Er zijn hele delen binnen de Maastrichtse gemeentegrenzen die niet of nauwelijks aan bod 
komen. Niet omdat ik er nooit ben geweest, maar toch te weinig om er een aantal goede 
foto’s uit te halen. 

Ik heb ook niet naar de dekkingsgraad gekeken of naar de historische en/of intrinsieke 
waarde van de foto, maar puur of het plaatje die meerwaarde had waarnaar ik zocht. Dat 
ietsje meer waardoor het niet louter document of kiekje is. 

Dat is een persoonlijke keuze, ik weet het. Iemand anders, grasduinend in mijn archief, zal 
wellicht een heel andere selectie presenteren, maar dit terzijde. 

En verder, en ook tenslotte, is het logisch dat op de plek waar je woont (voor mij is dat op 
het kruispunt van Wolder en Vroenhoven) je ook de meeste foto’s neemt, omdat het 
telkens opnieuw je vertrekpunt is, en bij de meeste heb je natuurlijk de grootste kans dat 
er wel iets tussen zit. 

Het heeft ook met het licht te maken. De ene dag levert zomaar vijf goede prenten op, 
terwijl soms ook, dagenlang, helemaal niets… 

                 Maastricht 27 augustus 2018 
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