
Wandeling 4 kilometer MULTI-CULTI 

Welkom bij de wandeling van 4 kilometer, er is de mogelijkheid om  

onderweg cultuur te beleven / proeven en verschillende opdrachten te doen,                

deze zijn niet verplicht. Veel plezier! 

 
Aangeboden door stichting Moetiara Maloekoe i.s.m. Equilibrium Maastricht 

 
 

 

Je begint met je rug naar de uitgang van Stichting Moetiara Maloekoe. 

Voor Moetiara Maloekoe staat het omkijken naar jezelf én de ander voorop. De Stichting 

behartigt de belangen van de Molukse gemeenschap. Een gemeenschap die een rijkdom aan 

tradities, gebruiken en wijsheden koestert. En deze van ganser harte naar buiten toe 

uitdraagt. Wil je hier meer over weten? www.moetiaramaloekoe.com 

Daarna ga je linksaf de Godefridus van Heerstraat volgen (richting kerk), sla rechtsaf de 

Diederik van Havertstraat in en loop linksaf de Haspengouw in. 

Aan het eind van de straat sla je rechtsaf de Kruisstraat in en steek je de routonde over 

richting Veldstraat. Deze loop je helemaal uit tot aan het veld (links liggen een paar 

volkstuintjes) en je loopt het veld in: Heerder Holstraat. 

Dan kom je aan een splitsing waar je links aan houdt en door nog meer veld wandelt, de weg  

loopt hier een beetje omhoog, hou dan links aan en volg het wandelpad. Hier loop je door en 

dan kom je vanzelf aan je rechterhand het Belgisch Monument tegen.  

Wil je hier meer over weten? Tegenover het monument staat een QR-code, hiermee kom je 

direct terecht op de website van de Stichting Belgisch Monument Heer. 

Als je door wandelt dan kom je op de parkeerplaats terecht van Landgoed Heerdeberg waar 

je prachtige beelden tegenkomt. Bekijk op je gemak deze beelden en aan de zijkant van  

Landgoed Heerdeberg vind je een expositie van de Beeldentuin (Pater Kusterweg 22). Dit is 

zeker een bezoekje waard! In de tuin / het terras van Landgoed Heerdeberg kom je ook nog 

een paar beelden tegen. 

Aan het einde van de weg sla je linksaf, dit heet nog steeds Pater Kusterweg, en loop je langs 

een heel groot gebouw: Huize Sint Joseph. 

Wil je hier meer over weten? Wikipedia vertelt de geschiedenis van dit monumentale 

gebouw.  

Wandel de hele Pater Kusterweg af en hou dan links aan. Je bevindt je op de Oude 

Steegstraat. Aan het eind sla je linksaf en kom je op de Oude Molenweg uit. 

Als je langs het veldje loopt (aan je linkerhand), loop dan het veldje op en kijk naar de LOCO-

tuinen. 

Bij LOCO-tuinen werken boer en burger samen aan lokaal, gezond en eerlijk voedsel. Wil je 

hier meer over weten? Check www.locotuinen.nl 
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Wandel een klein stukje terug over de Oude Molenweg en sla linksaf de Niels Bohrstraat in. 

Steek de Burg. Kessensingel over (bij restaurant Tsi Au) en loop rechtdoor totdat je aan de 

Kerkhofweg komt. Loop deze straat in en aan je linkerhand ligt Kerkhof Heer waar de 

meeste mensen begraven liggen die gewoond hebben in de Molukse Woonwijk. Binnenkort 

komt hier een monument ter ere van de 1e generatie Molukkers in Nederland. We slaan 

linksaf de Gerard Walravenstraat in waar zich de ingang bevindt van dit kerkhof.  

Voel je vrij om het kerkhof te bezoeken. Als je Molukse roots hebt dan ligt misschien hier je 

(o)ma, (o)pa of andere familieleden begraven? 

Dan wandel je de Gerard Walravenstraat uit en sla je rechtsaf de Veldstraat in. Steek de 

routonde over en loop de Kruisstraat in. 

Dan sla je linksaf de Haspengouw in en neem je de 2e straat rechts (Diederik van 

Havertstraat) en daar sla je linksaf de Godefridus van Heerstraat in en wandel je naar het 

eindpunt toe: Stichting Moetiara Maloekoe. 

 

 

 

 

 

Opdrachten / Oefeningen 

1. Mindfullness opdracht voor tijdens de hele wandeling: op hoeveel verschillende soorten 

ondergrond loop je? Luister eens naar het geluid van je voetstappen. Wat merk je op? 

2. Ga eens zitten op een van de bankjes in het (parkeer-)parkje en kijk eens rond. Hoeveel 

beelden staan er in het (parkeer-)parkje? Luister eens naar het geluid. 

3. Weet jij waar Huize st. Joseph nu voor gebruikt wordt? 

4. Waarom zou je bij zoiets als een LOCO-tuin een abonnement willen hebben? 

5. Heb je enig idee waarom ze een monument willen plaatsen in het Kerkhof voor de                             

1e generatie Molukkers in Nederland? 

 


