Algemene gegevens voor de wandelingen in 2019






Alle wandelingen duren ongeveer 2 tot 2,5 uur met een afstand variërend van 3 tot 4 km.
De kosten bedragen €4,00 per persoon, kinderen onder 18 jaar gratis.
Bij mindervaliden is begeleiding gewenst.
Deelname is voor eigen risico.
Nadere informatie 06-50543876 tussen 18.00 en 19.00 of email: info@habetsthuynen.nl.

Groen Maastricht; een ander verhaal dan de stenen van Maastricht.

___________________________________________________________________________
Het startpunt is de Music Hall bij het Griendpark en het eindpunt is Plein 1992.
De wandeling is geschikt voor volwassenen, kinderen, bedrijfsgroepen en rolstoelgebruikers.
Doelgroep: belangstellenden in cultuurhistorie met in het bijzonder groen erfgoed.
Routebeschrijving van de wandeling:
Griendpark - Charles Eyckpark - Hoog Brök – Stadspark – Mgr. Nolenspark – Lambertuslaan –Prins
Bisschopssingel - Waldeckpark – Aldenhofpark – Tapijnkazerne Noord - Sint Pieterstraat Faliezusterpark – Tussen de boompjes – Hoog Brök – plein 1992.
Korte uitleg over de wandeling
Wil je de historische parken van Maastricht leren kennen: De groenwandeling, een ander verhaal dan
de stenen van Maastricht, laat u kennis maken met twee moderne parken; het Griendpark en het
Charles Eijckpark. Daarnaast wandelen we door een van de oudste stadsparken van Nederland dat al
meer dan 175 jaar oud is. Tijdens de wandeling kunt u genieten van de landschapsparken met als
decor de oude vestingwerken. Hoogtepunt is het Waldeckpark, met het decor van het bastion
Waldeck, dat goeddeels uit 1921 bewaard is gebleven en is omgeven door bijzondere monumentale
bomen.

Waldeckpark

Het Lanakerveld; Een uniek landschap in de historie van Maastricht.
_______________________________________________________________________________
Startpunt/eindpunt: Wijkcentrum De Luibe; van Akenweg 15 6218HK Maastricht.
De wandeling is geschikt voor volwassenen, kinderen, bedrijfsgroepen en rolstoelgebruikers.
Doelgroep. Belangstellenden in cultuurhistorie in het bijzonder landschapsgeschiedenis.
Routebeschrijving van de wandeling.
Van Akenweg - Zouwweg – Lanakerweg - Postbaan – van Akenweg
Korte uitleg van de wandeling:
Het Lanakerveld is voor Nederland uniek. Verschillende tijdsperioden zijn nog zichtbaar in het
landschap vanaf het Pleistoceen, de Romeinen, de 17e en 18e eeuw met verkavelingen,
carréboerderijen en huisweiden met hoogstambomen; de 19e en 20e eeuw met de integratie van OudCaberg met de nieuwbouw van Maastricht.

Kapelletjes Lanakerveld

