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Durft u deze uitdaging aan met de langste wandeling uit deze wandelgids? Tijdens deze heuvelachtige
wandeling dwars door de gemeente Eijsden-Margraten, de fruitigste gemeente van Nederland, wandelt u
eerst naar de buurt Mariadorp en dan wandelt u door het mooie gebied, dat lokaal bekend is onder de naam
“de zeven heuvelen”, naar eetcafé de Bosrand voor een eerste pauze. U loopt door het Savelsbos omhoog
en dan wandelt u door velden naar restaurant De Koekenpan in Sint-Geertruid, ook een fijne pauzeplek.
Dan loopt u geruime tijd over gemakkelijke veldwegen langs akkers en het Kraaienbos naar het geologisch
monument Groeve Blankenberg. U beklimt hier de Wolfskop waar u boven bij zitbank, een genietplekje,
prachtig uitzicht. heeft De terugweg wandelt u door het Riesenbergbos en over de Trichterberg. Dan volgt
u een mooi pad door de rand van het Savelsbos met mooi uitzicht over het Maasdal. In Rijckholt komt u
bij eetcafé Riekelt, een fijne pauzeplek na 18,8 km. U wandelt verder over rustige wegen naar het dorpje
Oost-Maarland. Via leuke paadjes komt u in natuurgebied de Eijsdener Beemden en struint u een mooi
stuk langs de Maas tot in Eijsden. U passeert het prachtig Ursulinenklooster en dan kunt u de wandeling
afsluiten bij café Heerlijkheid Breust. Er staan onderweg genoeg zitbanken. Ondanks enkele steile
klimmetjes is het geen zware wandeling omdat er ook vlakke stukken in zitten.
Startadres: Parkeerplaats Breusterweiden 6, Eijsden.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

25,76 km

6.45 uur

96 m

247 m

1000. EIJSDEN 25,8 km
1. Met de rug naar huisnr. 6 gaat u R en loop dan
R het plein af. Aan de 3-sprong gaat u L langs
huisnr. 22. Waar de klinkerweg voorbij huisnr.
54 naar rechts buigt, gaat u L en steek de
spoorlijn Maastricht – Luik over. Meteen na de
spoorwegovergang, met links van u het
torenkruis afkomstig van het voormalige
Capucijnen klooster, gaat u R langs huisnr. 20.
Aan de 3-sprong RD (Loenen). Vlak daarna gaat u
aan de 4-sprong L (Gascogne). Aan de volgende
4-sprong gaat u R langs huisnr. 25. Vlak daarna
gaat u aan de T-splitsing L (Meikers). Aan de
volgende T-splitsing gaat u R langs huisnr. 92.
Aan de kruising RD. Aan de T-splitsing bij twee
appartementencomplexen gaat u L (wit/groen).
Negeer bij wegkruis zijweg scherp rechts. Vlak
daarna, waar de doorgaande weg naar links buigt,
gaat u bij verbodsbord R (groen/wit) over de
smalle asfaltweg. Na 25 m gaat u R (wit) over de
doodlopende weg en u passeert o.a. de
voetbalvelden van S.V.M.E. Steek de doorgaande
weg over en ga dan L (wit) over het fietspad door
de mooie lindelaan.
(De 141 linden, die in twee dubbele rijen zijn geplant
(2018) vervangen de prachtige kastanjebomen, die in
2018 i.v.m. de kastanje bloedingsziekte gekapt zijn.
Langs de doorgaande weg staan Zilverlindes en
tussen het fietspad en groenstrook Zwarte linden).
Negeer inrit rechts naar crematorium Walpot. (U
kunt ook rechts over het pad langs de lindebomen
lopen). Voorbij de witte Maria Ten Hemel
Opnemingkerk (1960) in Mariadorp steekt u de
voorrangsweg over. Ga dan bij infobord
“Mariadorp 1913–2013” R (groen) over het
fietspad. Let op! Meteen na het autowegviaduct
(autoweg Maastricht-Luik) gaat u L het bospad
omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u R en

negeer meteen pad links. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u L omhoog. Na 100 m gaat u L
(rood/geel-rood) de veldweg omhoog
2. Boven aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD
(zwart/rood/geel-rood). Negeer vlak daarna zijpad
links omlaag naar Mescher Plukbos. Volg nu het
pad RD parallel aan de haag.
(Een eindje verder heeft u links mooi uitzicht
(afhankelijk van beplanting akker) over Eijsden, op de
Sint-Pietersberg en links in de verte op Maastricht).
Aan de T-splitsing bij dikke rode beukenboom en
wegwijzer gaat u L (blauw/zwart/bruin/geel-rood)
de verharde veldweg omlaag. Let op! Na 100 m
(40 m voorbij inrit naar akker/weiland) gaat u schuin
R over het bospad.
(Na veel regenval kan dit pad soms modderig zijn.
Loop dan RD over de verharde weg. Ga dan verder
bij **** in dit punt).
Aan het eind bij zitbank gaat u R de verharde weg
omlaag, waar u net over heeft gelopen. (U
wandelt hier door het gebied dat de Zeven Heuvelen
wordt genoemd). **** Beneden aan de 4-sprong
loopt u RD (rood/zwart/blauw). Negeer bij
verbodsbord zijweg links. Meteen daarna aan de
T-splitsing gaat u L (rood/zwart/blauw/geelblauw). Aan de smalle asfaltweg (fietspad),
voorbij zitbank, gaat u R (rood/zwart/blauw/groen)
omhoog. Vlak daarna gaat u R (blauw/wit-rood)
het holle pad omhoog. Aan de T-splitsing gaat u
R (rood/blauw/wit-rood/geel-blauw) de veldweg
omhoog. Beneden aan de T-splitsing gaat u L
(blauw/zwart/geel-blauw) de smalle asfaltweg
omlaag, die twee haakse bochten maakt.
Beneden aan de doorgaande weg gaat u bij
wegkruis R (rood/zwart/blauw) over het grindpad
met links het fietspad.

Na 150 m passeert u eetcafé de Bosrand, een
mooie pauzeplek na 5,6 km.
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(Na 400 m passeert u links het insectenhotel en het
“bijenbos” van VTN Cadier en Keer).

3. Loop RD over het twee richtingen fietspad. Na
100 m gaat bij huisnr. 6 L en via ijzeren klaphek
loopt u via trappenpaden het bospad door
Savelsbos omhoog.
Boven, einde tweede
trappenpad, gaat u aan de T-splitsing L verder
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
omhoog. Na 50 m gaat u boven aan de T-splitsing
bij zitbank L. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat
u R (rode pijl op geel plaatje) omhoog. Boven
gaat u R over de licht stijgende veldweg, die u 1
km RD volgt.
Aan de 4-sprong bij zitbank,
veldkruis en waterpoel gaat u RD (zwartgeel/wit)
over de veldweg. Na 250 m gaat u meteen voorbij
inrit naar groot melkveebedrijf R (zwart/rood/geel)
over het smalle pad gelegen tussen twee
doornheggen. Aan de asfaltweg bij muurkruis in
het oudste gedeelte van Sint Geertruid gaat u L.

Na ruim 400 m, waar de veldweg een smaller pad
is geworden. gaat u L door het klaphek en u
komt bij het geologisch monument “Groeve
Blankenberg”, lokaal Wolfskop genoemd. Ga
door het klaphek en ga dan L.

(U passeert de oude, mooie romaanse Sint-Gertrudis
kerk. De oorsprong van het kerkje, opgetrokken uit
mergelsteen, gaat tot de 11e eeuw terug).

Voor de mergelwand ziet u twee aangelegde poelen.
Deze zijn bestemd voor de voortplanting van de
zeldzame geelbuikvuurpad (kikker)).

Voorbij de kerk steekt u bij beeld van schutter via
zebrapad de doorgaande weg over en loop RD
(Dorpstraat) over de klinkerweg.

Voorbij infobord loopt u via het trappenpad
“Wolfskop” omhoog. Boven staat een zitbank
waar u kunt uitrusten van deze korte straffe
kuitenbijter.

(Hier ligt restaurant de
pauzeadres na 7,6 km).

Koekenpan,

een

fijn

Aan de kruising bij muurkruis type vliegermodel
gaat u L (Buitenend/blauw) met even verder
rechts van u het terras van café Het Trefpunt, ook
een mooie pauzeplek. Aan de 3-sprong gaat u R
(Burg. Beckersstraat). Aan de volgende 3-sprong
gaat u L (Valkenburgerweg).
4. Aan de 4-sprong gaat u RD de smalle
asfaltweg/veldweg omhoog. Aan de 3-sprong bij
zitbank en veldkruis gaat u RD. Vlak daarna aan
de volgende 3-sprong gaat u verder
RD
(blauw/geel/wit).
(Een eindje verder heeft u links mooi zicht op de
Bartholomeuskerk in Eckelrade, waarvan het oudste
deel uit de 13e eeuw dateert. U loopt hier over het
Plateau van Margraten).
Na 800 m gaat u de omgekeerde Y-splitsing RD
(geel/blauw). Steek bij wegkruis de asfaltweg
over en loop RD (blauw) over de veldweg, die u
geruime tijd RD volgt. Negeer graspad rechts en
volg verder de veldweg RD (blauw). Steek
beneden schuin rechts de doorgaande weg over
en ga bij zitbank, wegkruis en verbodsbord L
(wit/blauw) over de veldweg. Negeer zijpaden en
volg circa 800 m de veldweg door de mooie
natuur met rechts van u het Kraaienbos. Voorbij
zitbank gaat u aan de 3-sprong bij boomkruis R
(wit). Volg nu 1 km de smalle rustige licht
dalende asfaltweg door de mooie omgeving. Aan
de 3-sprong voorbij twee zitbanken gaat u R
(wit/geel). Meteen daarna aan de volgende 3sprong gaat u R (rood/wit) over de veldgrindweg.

(Hier voor de mergelwand ziet u rechts aangelegde
waterpoelen t.b.v. de beschermde geelbuikvuurpad.
De Wolfskop is een geologische monument waar
vroeger tot 1946 vuursteen werd gedolven. De
vuursteen bank, die u hier ziet (onderkant
steenwand) is met een oppervlakte van 8 km en een
dikte van circa 2,5 meter de dikste bekende
vuursteenbank ter wereld. Deze steenbank is voor de
wetenschap een onopgelost raadsel. Die steen werd
o.a. gebruikt voor het vervaardigen van straatstenen
(kinderköpkes) zoals rond 1825 bij de aanleg van de
Rijksweg van Maastricht naar Vaals).

(Hier heeft u bij zitbank, een genietplekje, prachtig
uitzicht over het Eckelraderveld. Vanaf de zitbank ziet
u links Domein Blankenberg (1381). Het domein
omvat Hoeve Blankenberg en Huize (kasteel)
Blankenberg (1825).
Loop ook even om de zeer oude lindeboom heen, die
in 1985 door storm geveld werd. De holle boom wordt
met een ijzeren stang bij elkaar gehouden).
Loop verder RD en via een klaphekje komt u bij
een graspad dat u RD volgt.
(Even verder ziet u rechts in het weiland een
torenvalken broed- en overnachting kast op paal).
Aan de T-splitsing voor de manege Stal Tychon
gaat u L over de veldweg.
5. Na 250 m gaat u in Cadier en Keer aan de
voorrangsweg L over het fietspad.
(Aan de overkant van de voorrangsweg ziet u het
voormalig tolhuis (1825/huisnr. 87). Dit was één van
de vijf tolhuizen aan deze Rijksweg, waar van 1828
tot 1900 tol werd geheven).
Na 300 m gaat u tegenover voetgangerstunneltje
en wegkruis L (rood) de holle veldweg omlaag.
(Als u hier R bij wegkruis door tunneltje gaat, dan
komt u na 200 m bij de kerk waar de cafés D.n Auwn
Touwn en Old Inn liggen, beiden met terras).
Aan de 3-sprong, met links een Mariakapelletje
aan boom, schuin R (geel/wit-rood) de mooie
holle weg omlaag. Aan de volgende 3-sprong
gaat u L (groen) verder omlaag. Aan de 3-sprong
bij zitbank en afvalbak gaat u R (geel/groen).
Negeer zijpaden en blijf dit pad langs en door de
bosrand bijna 600 m RD volgen.

Aan het einde van het pad gaat u door het
klaphek en ga dan meteen L (wit-rood) omlaag.
Vlak daarna loopt u RD over de asfaltweg. Aan de
4-sprong bij wegkruis gaat u bij verbodsbord R
(wit-rood) over de veldweg. Na ruim 300 m loopt
u aan de 4-sprong bij draaihekje RD
(geel/groen/wit-rood) verder over de veldweg
verdee door de mooie natuur.
(150 m verder passeert u rechts een zitbank, een
genietplekje).
Na 700 m gaat u aan de 3-sprong, met boom in
het midden en waar de veldweg naar rechts buigt
en een licht dalende bosweg wordt, L (rood) het
bospad
omhoog
langs
het
bordje
“Staatsbosbeheer”. (U verlaat hier de veldweg en
de gele/groene en wit-rode route). Na 30 m bij
volgend rood wandel-markeringsplaatje buigt het
bospad rechts omhoog. 25 m verder waar het pad
links omhoog buigt, gaat u 10 m voor het
volgende rode wandelmarkeringspaaltje R over
het bospad, dat even verder een licht dalend
bospad wordt. (Na bladerenval is het pad soms
moeilijk te zien is). Na 300 m gaat u aan het eind
van het pad R door het draaihekje. Vlak daarna
vóór het volgende draaihekje gaat u L en loop
dan tussen de kersenbomen schuin links langs
de punt van het bos door de boomgaard/weiland
omhoog richting klaphek aan de bosrand.
6. Ga door dit klaphek en volg het bospad RD
(voetstappen) omhoog. Volg nu tot nader order
de wandelmarkering
bestaande uit twee
voetstappen.
Boven aan de 3-sprong voor
trappenpad gaat u R het smalle pad omlaag. Waar
het pad langs de bosrand loopt, heeft u rechts
mooi uitzicht op de hooggelegen witte
boswachterswoning “Huis de Beuk” (1848).
(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht v.l.n.r. op o.a.
beneden op de St. Martinuskerk in Gronsveld, de Sint
Pietersberg, de hoge schoorsteen van de ENCI en in
de verte op Maastricht o.a. op de bijna 80 m hoge
rode kerktoren van de Sint Jan aan het Vrijthof).
Aan de 3-sprong RD. Aan de 4-sprong, met links
een prachtige beukenlaan, gaat u R (groen/rood).
Beneden verlaat u bij infobord via draaihekje het
Savelsbos. Meteen daarna (dus nog voor het
volgende stegelke) gaat u L (voetstappen) en steek
de boomgaard RD over richting volgend
draaihekje. Steek voorzichtig de doorgaande weg
over en loop RD langs de afsluitboom het bospad
omhoog. Ga door het stegelke (voetstappen) en
volg het pad (even) omhoog langs het Savelsbos
met rechts mooi uitzicht over het Maasdal. Een
eind verder buigt het pad links omhoog en dan
passeert u boven een zitbank met een mooie
spreuk, een genietplekje na 17,5 km.
(Voor u ziet in de verte de hoge rotswand bij de sluis
van Ternaaien aan het Albertkanaal).
Via
2
draaihekjes
steekt
u
bij
bord
“Grondwaterbeschermingsgebied” de bosweg/
veldweg over en volg het (gras)pad omlaag
verder langs de bosrand.
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(U passeert weer een zitbank waar u kunt doen wat
op de zitbank staat).
Aan de volgende veldweg gaat u R omlaag. (Hier
staat links aan de veldweg een zitbank). U verlaat
hier de wandelmarkering bestaande uit twee
voetstappen. Aan de kruising RD. Aan de Tsplitsing bij kapel van O.L. Vrouw van Toevlucht
gaat u L over de smalle asfaltweg.
(De kapel, lokaal bekend als de kapel in de
Sjêchelder, is in 1960 gebouwd naar aanleiding van
de 75-jarige aanwezigheid van Dominicanen in
Rijckholt).
Aan de 4-sprong in Rijckholt bij stenen wegkruis
gaat u R (Brandwegske) langs het tankstation.
(Aardigheidje: als de inwoners van Rijckholt vroeger
kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis bidden).
7. Steek bij het beeldje genaamd de Sjnuffelèr van
de carnavalsvereniging en bij eetcafé Riekelt, een
fijne pauzeplek na 18,8 km, de doorgaande weg
over en loop RD (Dominikanenstraat) omlaag.
(Hier ligt links het kerkje O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
(1882). Het kerkje was oorspronkelijk de kapel van
het klooster van de Franse paters Dominicanen.
Rechts naast de kerk ligt een bijzonder kerkhof).
Negeer zijwegen. Beneden aan de T-splitsing gaat
u L (Carolusweg/geel/zwart/groen). Vlak daarna
aan de volgende T-splitsing met mooi uitzicht op
het prachtige kasteel Rijckholt, gaat u R
(Kasteelstraat).
(Het oudste gedeelte stamt uit de 12e eeuw. De toren
stamt uit de 15e eeuw).
Aan de T-splitsing bij zitbank en bijzonder
betonnen wegkruis, waarin fraaie scherven van
porselein (Mosafabriek) en glazen knikkers zijn
verwerkt, gaat u L (groen). U passeert de
bijzondere woning genaamd "Jachthuis (nr.3) en
een eindje verder loopt u onder de autoweg A2
door.
(Het monumentale voormalige “jachthuis” dateert uit
1900 en maakte deel uit van kasteel Rijckholt).
Aan de 3-sprong bij Mariakapel, wegkruis en
zitbank gaat u R (groen). Aan de 4-sprong bij
wegkruis gaat u L de spoorlijn over en negeer
meteen veldweg rechts. U loopt Oost-Maarland
binnen. Negeer doodlopende weg rechts. Aan de
3-sprong met in de verte voor u de St. Jozefkerk
(1927) gaat u R (groen).
(Waar de weg naar links buigt, passeert u rechts de
in slechte staat verkerende rijksmonumentale
carréhoeve uit de 19e eeuw).
Aan de 3-sprong bij leuk huisje met muurklok
gaat u R (Dorpsstraat). Aan de T-splitsing bij
muurkruis gaat u R (Catharinastraat). Aan de 3sprong gaat u L met rechts de parkeerplaats en
het beeldje van de sjötter van Oêsj-Moarend.
Steek de doorgaande weg over en ga dan meteen
voorbij wegkruis R over het twee richtingen
fietspad met rechts een dierenweide.

(Even verder ziet u links kasteel Oost-Maarland
waarvan het oudste muurwerk dat momenteel nog in
een der zijgevels aanwezig is, vermoedelijk uit de 12e
of 13e eeuw dateert. In het buitenhuis komt een hotel
met 100 kamers).
8. Na 100 m tegenover ijzeren hek gaat u L het
bospad omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u
R. Aan de T-splitsing gaat u L het grind- bospad
omlaag. Negeer zijpaadjes en dan steekt u via
houten brug een vijver over. Negeer zijpaadjes
en volg het pad dat 100 m verder bij grasland een
ruime bocht naar links en rechts maakt. Negeer
zijpaden.
(Waar het pad naar rechts buigt, ziet u (afhankelijk
van jaargetijde) de woontoren (1548) van het kasteel.
De versterkte woontoren/donjon bestond uit een
kelder met daarboven drie verdiepingen waarbij de
totale hoogte minimaal 12 m moet zijn geweest).
Voorbij afsluitboom gaat u R (Kasteellaan) door
de mooie laan met de witte abeelbomen.
(150 m verder ziet u rechts plezierboten, die gelegen
zijn in de jachthaven Portofino).
Aan de 3-sprong bij links staand infobord gaat u
RD met links de parkeerplaats. Bij infobord loopt
u via klaphek het natuurgebied Eijsdener
Beemden binnen en loop dan RD met voor de
rotswand bij de sluis van Ternaaien. (Mogelijk
komt u Galloway runderen en/of Koninkpaarden
tegen). Na 50 m gaat u aan de 4-sprong L over
het graspad met links een bosstrook en rechts
een mooie vijver, waarop in de winter geschaatst
wordt.
(De bosstrook is erg geliefd bij de Galloway
runderen. Blokkeren zij het pad loop dan RD en ga
voor de Maas L over het graspad met links van u de
vijver. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Let op! Meteen voorbij de vijver gaat u R vlak
langs de vijver (geen pad). Vlak voor de Maas
gaat u L (blauw) over het graspad.
(Schuin rechts voor u ziet u aan de overzijde van de
Maas de kerk en hangbrug in het Belgische
Franstalige dorpje Ternaaien (wandeling 138)).
**** Aan de omgekeerde Y-splitsing RD. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong L richting klaphek.
Vlak voor het hek gaat u R verder door het
natuurgebied met links van u afrastering. Bij
veerooster steekt u de inrit naar clubhuis van
W.V. Eijsden over en loop RD met links van u
afrastering/doorgaande weg. Boven op de dijk
aan de rand van Eijsden (J.S. Bachstraat) gaat u
tegenover klaphek R het graspad omlaag. Aan de
4-sprong gaat u L (blauw) over het graspad. Aan
de
4-sprong,
met
rechts
beneden
de
plezierjachthaven Aqua Viva, RD. Aan de
volgende 4-sprong bij veerooster en met rechts
van u het waterkwaliteitsmeetstation Eijsden
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(boot), gaat u L via klaphek/veerooster de
klinkerweg omhoog.
9. Boven aan de 4-sprong bij zitbank in Eijsden
loopt u RD (Drekkesteeg) over de klinkerweg.
Aan de T-splitsing gaat u R (groen/blauw). Vlak
daarna aan de 3-sprong bij muurkruis,
voormalige slagerij Pieterke en voormalig
Raadhuis gaat u L (Breusterstraat). Negeer
zijwegen. Precies tegenover huisnr. 30 gaat u L
het Ursulineparkje in. Meteen daarna aan de
kruising van kiezelpaden loopt u RD. Negeer twee
kiezelpaden links. Vlak voor het mooie
voormalige Ursulinenklooster gaat u R over het
klinkerpad.
(In 1848 vestigden zich hier de zusters Ursulinen. In
1855 werd een meisjesschool gebouwd, die in 1899
werd vervangen door het huidig hoofdgebouw. In
1973 werd het klooster gesloten. Van 1982 tot 2014
had het de functie van gemeentehuis. Nu (2017) is
het familiemuseum in het pand gehuisvest).
U passeert links de voormalige Ursulinenkapel en
rechts het grote H. Hartbeeld (1926).
Dan
passeert u de in 1984 herbouwde Lourdesgrot uit
1880 en loop RD over het klinkerpad.
(Als u meteen voorbij de Lourdesgrot L het heuveltje
omhoog loopt, dan heeft u links mooi zicht op het
besloten kerkhof (1878). Op het kerkhof staan o.a.
60 graven met een zwart ijzeren kruis waarin 108
zusters begraven liggen. In totaal werden op het
kerkhof 118 personen begraven. De graven van 3
vrouwelijke Belgische vluchtelingen uit de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) zijn verdwenen of
geruimd).
Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 3-sprong gaat
u R (Von Geusauplein). Negeer zijwegen. Meteen
voorbij café Heerlijkheid Breust, een prima locatie
om de wandeling af te sluiten en bij de St
Martinuskerk gaat u L over het “Klunzenpleintje”
langs huisnr. 7.
(Via de kapel is de mooie kerk, waarvan de
mergelstenen toren uit rond 1500 stamt, te
bezichtigen. In de kapel hangt het vaandel van de
jonkheid Breust (1844). Voor het café staat het
beeldje genaamd “de Kluns” De Klunsboys is een
club van jongemannen, die niet meer in de Jonkheid
van Breust actief mogen zijn. Zij bewaken de traditie
en steken de handen uit de mouwen bij de
voorbereidingen van de Bronk).
Meteen voorbij huisnr. 18 gaat u R het
steegje/klinkerpad in. Aan de doorgaande weg
gaat u L. Neem nu de eerste weg R (Achter de
Lang Haag). Negeer klinkerweg/inrit links. Aan de
3-sprong gaat u L terug naar het plein.
(Indien u Jos Wlazlo, de auteur van deze wandelgids,
wilt ontmoeten dan bent u welkom bij huisnr. 6, de
koffie staat klaar. (Het kan natuurlijk zijn dat hij aan
het
wandelen
is…
doen).

Auteur: Jos Wlazlo.
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.
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