95. MEERSSEN 6,6 km
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Een leuke en gemakkelijke wandeling met hellingen door het prachtige natuurgebied De Dellen.
Startpunt: Café zaal De Keizer, Markt 14, Meerssen.
U kunt ook parkeren en starten op de vlakbij gelegen openbare gratis parkeerplaats aan de Gansbaan 66,
Meersen. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R en ga dan verder bij **** in punt 1.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,59 km

1.25 uur

70 m

70 m
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95. MEERSSEN 6,6 km
Voordat u met de wandeling begint, is een bezoekje aan de Basiliek van het Heilig Sacrament zeker de moeite
waard. De prachtige glas-in-loodramen zijn ontworpen door Charles Eyck. De basiliek werd op 16 juni 1938 door
paus Pius XI verheven tot basilica minor. De basiliek is een goed voorbeeld van de laatste fase van de Maasgotiek
en geldt als het hoogtepunt van deze stijl in Nederland. Voor meer info: zie het gele infobord links naast de ingang
naar de kerk.
1. Met uw rug naar het café gaat u R en loop dan
schuin L over de Markt richting ingang basiliek
(rechts van het grote muurkruis), die u kunt
bezoeken.

(Als u hier door het klaphek gaat, dan heeft u
prachtig uitzicht over een gedeelte van de groeve
Curfs, die sinds 2009 wordt beheerd door de
stichting
Het
Limburgs
Landschap).

(Met uw rug naar de ingang van de basiliek ziet u
links de voormalige Proosdijhoeve. Links ziet u ook
aan de muur van het gemeentehuis het grote
bronzen kunstwerk Marsna (Romeinse benaming
voor Meerssen) hangen. Rechts van de basiliek staat
de monumentale grafkapel (1869) van Petrus Regout
(1801-1878) en zijn
echtgenote
Aldegonda
Hoeberechts. Regout was de grondlegger van de
aardewerkfabriek De Sphinx en was de eerste groot
industrieel van Nederland).

3. Vlak daarna aan de ruime 3-sprong voorbij
zitbank gaat u R (geel/blauw) over het bosgrindpad met links een groot grasveld. (Mogelijk
komt u hier boven op het grasveld of in het bos
Schotse Galloway runderen tegen).
Negeer
zijpaden. Na 200 m gaat u over het eerste bospad
L (geel). Aan de T-splitsing R. Na 10 m gaat u L
(geel). Aan de 4-sprong RD (geel). Aan de Tsplitsing gaat u R (geel) omlaag. Negeer twee
zijpaden rechts. Via wildrooster verlaat u weer
het natuurgebied De Dellen.

Met de rug naar de ingang van de basiliek gaat u
L Meteen daarna gaat u L de klinker-kasseienweg
omlaag met rechts (nr. 25) het voormalig klooster
van de Kleine zusters van Sint Joseph (19362006) en links de gesloten hoofdingang van de
kerk. Aan de 4-sprong bij de Vredeskapel
(Koningin Des Vredes) gaat u schuin L (rood)
over het voet- klinkerpad.
(Deze kapel werd in 1940 gebouwd. Met de bouw
van deze kapel werd een belofte ingelost dat indien
tijdens de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog alle
gemobiliseerde militairen uit Meerssen behouden
zouden terugkeren, een kapel ter ere van Maria
gebouwd zou worden).
Aan de asfaltweg R (rood/groen). Aan het eind
loopt u de trapjes omhoog. Steek R de
spoorwegovergang over en ga meteen L
(Veeweg). Via brug steekt u de Geul, het snelst
stromend riviertje van Nederland, over. Loop over
het linksgelegen grind- voetpad parallel aan de
asfaltweg. Negeer bij verbodsbord zijweg rechts.
Via viaduct loopt u onder de autoweg MaastrichtHeerlen door en loop dan RD. Tussen het eerste
en tweede wildrooster passeert u de molentak
van
de
Geul
genaamd
’t
Geulke.
2. Aan de 3-sprong na wildrooster bij uitspanning
De Nachtegaal (gezellig terras) gaat u L. Na 100 m
gaat u R (blauw/groen) bij afsluitboom het brede
bospad omhoog en u loopt het natuurgebied De
Dellen binnen. Let op! Na 10 m gaat u aan de Ysplitsing L het bospad verder omhoog. (U verlaat
dus hier de blauwe/groene route). Negeer boven bij
infobord en ijzeren hek/klaphek zijpad links.

4. Bij de monumentale hoeve de Heihof wordt de
grindweg een asfaltweg.
(De gerestaureerde boerderij De Heihof, ook wel
Strijdhagenhof genoemd, wordt voor het eerst
vermeld in 1406).
Negeer zijweg links. (Voor u heeft u mooi uitzicht op
Maastricht). Neem nu de eerste veldweg R (groen).
(Even verder passeert u rechts een leefgebied van
de korenwolf (zie infobord)).
Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD. Aan de
T-splitsing bij hoogspanningsmast gaat u R.
Meteen daarna gaat u bij kast “KPN mobiel
opstelpunt“ L over het smalle pad langs de
bosrand en een weiland. (In de zomer kan het pad
mogelijk overwoekerd zijn met brandnetels).
(Staan er inderdaad hoge brandnetels loop dan terug
naar de veldweg en ga R. Meteen daarna aan de 3sprong RD. Aan de 4-sprong bij hooggeplaatst
wegkruis gaat u R de smalle asfaltweg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong bij muurkruisje gaat u L.
Ga dan verder bij **** in punt 5).
5. Beneden aan het trappenpad gaat u L over de
smalle asfaltweg. Aan de 3-sprong bij
muurkruisje gaat u R (Geuldalweg) omlaag ****
over het bruggetje van de molentak genaamd ‘t
Geulke.
(Hier lag vroeger links de Oliemolen (oliekorenmolen) daterend uit circa 1800.Bij de bevrijding
door het Amerikaans leger in 1944 raakte de
Oliemolen in brand en werd bij de wederopbouw als
woning ingericht).

Aan de T-splitsing na het viaduct gaat u R over de
grindweg tussen de paaltjes door. Aan de Y
splitsing L verder over de grindweg. Negeer
zijpad rechts en links. Aan de voorrangsweg gaat
u R.
(Hier ligt aan de overkant de rijksmonumentale
Joodse begraafplaats van Meerssen Dit is een van
de oudste begraafplaatsen (1715) van Nederland. Ze
is, met nog 67 graven, niet toegankelijk voor publiek.
In 1990-1991 is ze gerestaureerd. Zie infobordje).
U steekt meteen de Kleine Geul over.
(Links ziet u de schietpaal met twee kogelvangers
van schutterij St. Barbara. U passeert rechts (nr.1)
voormalig kasteel/buitenverblijf Poort der Geulvallei
(1e helft 19e eeuw). Links (nr-4-6) passeert u de met
mergelstenen gebouwde hoeve “Het Tribunaal”
(1731/1e helft 19e eeuw).
6. Voor de brug over de Geul (molentak) gaat u R
(Molenveldweg).
(U passeert achtereenvolgens de sporthal, de
tennishal en het zwembad).
Bij “woonwagen” en voor houten brug buigt de
weg naar links. U steekt weer de Geul over.
(Hier passeert u de watermolen genaamd De Groote
Molen van Meerssen (1935)).
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Aan de voorrangsweg gaat u L (Parallelweg).
Steek de spoorwegovergang over en ga meteen
voorbij de bloemenzaak met de oude toren bij
groot ijzeren hek R en u loopt het Proosdijpark
binnen.
(Deze oude toren hoorde in het verleden bij het
Proosdijpark).
In het park gaat u meteen L het pad omhoog. (Hier
ziet u voor u een bijzondere boom). Boven passeert
u het voormalig theehuisje (nu trouwlocatie)
Gloriëtte (1895). Beneden aan de omgekeerde Ysplitsing bij zitbank gaat u RD rechts de vijver
(Aan de overkant van de vijver stond vroeger de
Proosdij (968 – 1746)).
Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong bij laag
muurtje en het kunstwerk “Relatie” RD. Aan de 5sprong bij pergola gaat u R
richting
appartementen/gemeentehuis.
Voor
de
appartementen gaat u R en ga dan meteen L over
de brede grindweg met links van u de voormalige
Proosdijhoeve. Loop nu RD over de Markt en u
komt weer bij de sponsor café De Keizer, een
begrip in Meerssen, waar u binnen of op het
terras nog iets kunt drinken. Met een bierkaart
van meer dan 100 soorten, waarvan 7 speciaal
bieren op tap, zal er altijd wel iets van uw gading
zijn.
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

