
N A T U U R L I J K  M A A S T R I C H T
Compacte stad in een weids landschap 

Begin december verschijnt bij de Stichting Natuurpublicaties 
Limburg een nieuw boek met als titel ‘Natuurlijk Maastricht, 
Compacte stad in een weids landschap’. Dit boek is geschre-
ven door ruim 25 auteurs en stond onder redactie van Gerard 
Majoor, Olaf Op den Kamp, Tineke de Jong, Maurice Martens 
en Roy Erkens. In deze uitgave komen diverse aspecten van 
de natuur in de gemeente Maastricht aan bod, van de Sint-
Pietersberg met de ENCI-groeve en de grindgaten bij de 
Pietersplas in het zuiden tot het Rivierpark Maasvallei en de 
landgoederenzone in het noorden. Het boek begint met alge-
mene inleidingen op de geologie, historisch natuuronderzoek 
in Maastricht en de historie van het landschap en de natuur in 
de stad. In de overige 21 hoofdstukken wordt middels laag-
drempelige, maar gedegen geschreven teksten informatie over 
de natuurgebieden in de gemeente Maastricht gegeven. Twee 
hoofdstukken beschrijven op historisch-geografi sche wijze het 
terrassenlandschap ten westen en ten oosten van Maastricht. 
Ruim aandacht is er voor de vier natuurlijke waterlopen die 
Maastricht rijk is (de Maas, de Jeker, de Kanjel en de Geul) en 
voor de vele kunstmatige waterlopen in het Bosscherveld en 
Boschpoort. De verschillende natuurgebieden langs de Maas, 
zoals de Pietersplas, de Kleine Weerd, het Rivierpark Maasvallei 
en het Bosschereiland worden in woord en beeld beschreven. 
Van de Sint-Pietersberg en de Cannerberg komen niet alleen 
de bovengrondse delen, waaronder de ENCI-groeve, maar ook 
de onderaardse kalksteengroeven aan bod. Ook de verschil-
lende parken worden uitgebreid besproken. Natuurlijk het 
Stadspark, maar ook de diverse parken in de woonwijken en 
de parken rondom de verschillende kastelen en landhuizen in 
de landgoederenzone. Een bijzonder park is de begraafplaats 
aan de Tongerseweg. De bloemrijke bermen verspreid over de 
gemeente worden apart besproken in een eigen hoofdstuk. Het 
boek sluit af met de stadsmuren en het 
Frontenpark waar natuur en cultuur-

historie samenko-
men. In 43 kader-
teksten worden 
bijzondere soorten, 
zoals de Muur-
hagedis, de Bever 
en de Fladderiep 
beschreven, maar ook 
bijzondere aanpas-
singen van planten 
aan het groeien op 
muren, in het water 
en in kalkgraslanden. 
Historische kaders 
belichten de geschiede-
nis van fort Sint Pieter, 
de watermolens langs de 
Jeker, Château Neer-
canne of de geschiedenis 
van de vesting Maastricht. Het boek is rijk geïllustreerd met 
1400 afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om zelf een bezoek te brengen aan de beschreven 
gebieden middels een op kaart ingetekende wandelroute. Deze 
wandelkaart kan kan met een routebeschrijving als PDF, evenals 
de GPX-tracks, worden gedownload van de website https://
nhgl.nl/publicatie/overigen#natuurlijk-limburg. 

Bestelling
De prijs van het boek is bewust laag gehouden zodat iedereen 
kennis kan nemen van de natuur in Maastricht. Natuurlijk 
Maastricht kost € 14,50 voor leden en € 19,50 voor niet-
leden. Indien u interesse heeft in deze uitgave, verzoeken we u 
dit bedrag over te maken op rekening NL31INGB0000429851 

(BIC: INGBNL2A) ten name van het Publicatiebu-
reau Natuurhistorisch Genootschap te Roermond. De 
boeken kunnen worden afgehaald bij het kantoor van 
het Natuurhistorisch Genootschap, Kapellerpoort 1 
te Roermond (na telefonische afspraak via tel. 0475-
386470) of in het Natuurhistorisch Museum, de 
Bosquetplein 6 te Maastricht. Bij toezending komt hier 
een bedrag van € 8,25 (buiten Nederland € 10,00) bij. 
Vermeld bij uw bestelling de titel van de publicatie en 
daarnaast uw adres, postcode en woonplaats.
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