1249 MOELINGEN – Eijsden 8,7 km – 7,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over rustige weggetjes naar de
buurtschap Laag-Caestert en via een mooie haagbeukenberceau loopt u naar het prachtige Kasteel
Eijsden, waar u een rondje door het kasteelpark loopt. Dan komt u in de historische kern van Eijsden waar
u kunt pauzeren. U kunt bij de Maas eventueel met het zuidelijkst gelegen pontje van Nederland pontje
oversteken naar het Belgische Ternaaien. Via o.a. het dorpsplein Vroenhof, waar vroeger o.a. de serie
Dagboek van een Herdershond werd opgenomen loopt u terug naar het kasteel. Bij het kasteel wandelt
door een mooie beukenlaan naar de buurtschap Hoog-Caestert. Via o.a. veldwegen wandelt u terug naar
Moelingen waar u bij de Brocante nog kunt nagenieten met koffie en vlaai. Er zijn ook leuke snuisterijen te
koop. U kunt de route inkorten tot 7,3 km maar dan mist u wel de oude kern van Eijsden. U kunt ook
starten en parkeren in Eijsden op het plein Het Vroenhof en dan fijn pauzeren bij de Brocante (open op za,
zo, ma), start dan bij punt 5. Tip: Maak er een wandelweekend van en blijf slapen in de sfeervolle B&B en
doe de dag er na wandeling 958 of 1103.
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Gps afstand: 8700 m. Looptijd: 1.50 uur. Hoogteverschil: 4 m.
Startadres: Koffie & Brocante Onder de Poort, B&B, Dorpsstraat 28, Moelingen (B). Tel: 06-45608114. Kijk
voor openingstijden altijd op de website https://www.onderdepoort.be

1249 MOELINGEN – Eijsden 8,7 km – 7,3 km
1. Met uw rug naar de ingang van de Brocante
steekt u de klinkerweg over en gaat u RD over de
klinkerweg met rechts het oorlogsmonument.
Voor de kerkmuur gaat u L (Kerksteeg). Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong R (Getske). Aan
de T-splitsing, met links een smalle brug over de
Voer, gaat u R. Aan de T-splitsing bij
wandelknooppunt (wkp) 3 gaat u L (4). Negeer
eenrichtingsweg rechts en volg de weg, die naar
rechts (4) buigt. Aan de 3-sprong gaat u RD (4).
(Even verder ziet u voor u de grote cement- en
klinkerfabriek in Lixhe gelegen aan het Albertkanaal).
Na 500 m steekt u de spoorwegovergang over
van de spoorlijn Maastricht-Luik. Let op! 150
Meter verder gaat u scherp R (4/wit) over de
veldweg. Na 300 m wordt de veldweg bij
grenspaal no. 41 een smalle asfaltweg en u loopt
Nederland binnen. U loopt een eind verder onder
het autowegviaduct van de A-2 door. Aan de
ruime 3-sprong, met zitbank in het midden, gaat u
R (rood/wit).
2. Neem nu de eerste veldweg L (4/wit) met rechts
de grote open koeienstal. Aan de 4-sprong bij
wkp 4
en wegkruis gaat u R (5) door de
platanenlaan
met
links
de
twee
witte
monumentale herenhuizen (nr.16-18).
(Achter de twee witte herenhuizen (even
doodlopende weg inlopen) ligt de monumentale
carréboerderij Reinekenshof (1722) met woontoren
(donjon). 30 meter voorbij de herenhuizen ziet u links
achter bij de hoeve de woontoren (donjon)).
Bij het eerste huis (nr.14) in de buurtschap LaagCaestert gaat u
L (Caesterstegen) over de
doodlopende smalle weg. Voorbij huisnr. 8-9 gaat
u R over het klinkerpad. Aan de 3-sprong gaat u L
en u passeert een leuk vakwerkhuisje (nr. 4). Aan
de doorgaande weg gaat u L.
(Als u hier R gaat en na 25 m tegenover Mariabeeldje
in muurnis en waterpomp L over het pad gaat, dan
komt u via draaihekje bij de graan-watermolen

Eijsden (1857). De graanmolen, die hier stond vanaf
1788, is in 1857 afgebroken en herbouwd).
Meteen daarna steekt u bij kunstwerk via brug de
molentak van het riviertje de Voer over. Let op!
Meteen daarna gaat u bij ijzeren hek en bij de
huisnrs. 10 en 12 L de inrit /asfaltpad in.
(U loopt nu richting het kasteelpark. Dit park is
verboden voor honden. Mensen met een hond
kunnen hier RD (Graaf de Geloeslaan) lopen. Ga dan
verder bij punt 4).
Na 20 m gaat u R over het voetpad, steek het
bruggetje over en volg het pad langs de Voer.
(Hier passeert u links de voormalige zaagwatermolen
(1729), in 1898 herbouwd). Het pad buigt naar
rechts en u loopt bij het kustwerk “Les Roses”
door
de
prachtige
180
m
lange
haagbeukenberceau (loofgang) ook wel Chramille
genoemd.
(Berceaus stammen uit de tijd dat het voor gegoede
dames mode was er zo blank mogelijk uit te zien om
zich te onderscheiden van werkende mensen die,
doordat ze veel in de buitenlucht kwamen, een
getaande huidskleur hadden. In zo'n berceau kon
men buiten wandelen en toch uit de zon blijven).
3. Voor het prachtige Kasteel Eijsden (1636) gaat
u L door de lindelaan. (U maakt nu een rondje door
het kasteelpark). Vlak voor de Maas bij kunstwerk
buigt het pad naar rechts met rechts mooi zicht
op het kasteel. Bij groot gazon gaat u R over het
eerste pad richting kasteel met links het gazon.
Aan de kruising gaat u L. Aan de volgende
kruising gaat u R richting kasteel. Aan de Tsplitsing voor de kasteelgracht gaat u L. Meteen
daarna gaat u R met links de prachtige taxuslaan.
Via ijzeren poort verlaat u het kasteelpark. Op het
binnenplein gaat L en via het poortgebouw (1649)
van de voormalige kasteelhoeve verlaat u het
kasteelterrein.

(Voor meer info kasteel zie infobordje links in het
poortgebouw).
Aan de asfaltweg, met voor u de prachtige brede
rode beukenlaan, gaat u L (rood/wit) verder door
de platanenlaan.
(Degene die, 7,3 km loopt gaat hier RD door de
brede beukenlaan. Ga dan verder bij **** in punt 5).
4. Aan de kruising bij café De Greune Mèrt gaat u
L (Diepstraat) de kasseienweg omlaag door de
prachtige historische kern van Eijsden met de
vele monumentale panden. Aan de 3-sprong bij
de brasserie La Meuse gaat u RD. Aan de Ysplitsing gaat u bij verbodsbord R de smalle
kasseienweg omhoog, die meteen naar rechts
buigt en dan passeert u het eetcafé Aon ’t Bat
waar u mooi uitzicht heeft over de Maas en op het
Belgische Franstalige plaatsje Ternaaien. Negeer
steegjes rechts en trappenpad links omlaag.
(Beneden aan de trap staat het infobord “Vlucht naar
de Vrijheid”. Het infobord geeft informatie over de
Atlas V, de boot die in januari 1917 in Eijsden
aanmeerde met aan boord 102 vluchtelingen uit Luik.
België was op dat moment verwikkeld in de eerste
Wereldoorlog. Het veerbootje met de naam
“Cramignon” vaart sinds 29 mei 2004).
Bij het kunstwerk “de bloesem van het niets”
buigt de weg naar rechts. Aan de kruising bij het
Mariaplein loopt u RD (Sint Christinastraat)
omhoog. Voor de Sint Christinakerk gaat u L
(1508).
(De kerk, die te bezichtigen is, dateert uit de 14 e
eeuw en heeft diverse verbouwingen ondergaan. Zie
infobordje bij ingang kerk).
Meteen daarna aan het plein de Vroenhof gaat u
meteen rechts over het klinkerpad met rechts de
kerkmuur en links het plein.
(Boven aan het plein ziet u een kunstwerk van Vera
de Haas, een groep die de Cramignon danst. Een reikettingdans, die tijdens de jaarlijkse grote Bronk
(kermis/Sacramentsprocessie) door de inwoners
wordt gedanst).
5. Bijna aan het eind van het kasseienpad
passeert u rechts het verzetsmonument (1948) en
het kunstwerk “verscheurd land”.
(Elk jaar worden hier de oorlogsslachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog uit Eijsden herdacht. De meest
bekende zijn Alphons en Hubert Smeets en Raphaël
graaf de Liedekerke de Pailhe, die alle drie op 9 okt.
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1943 in fort Rhijnauen bij Utrecht werden
gefusilleerd. Links van het verzetsmonument ziet u
het kunstwerk “verscheurd land” dat gemaakt is ter
nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers uit Eijsden
en Gronsveld).
Aan de kasseienweg gaat u R (Kerkstraat) verder
door de oude kern. Aan de kruising café de
“Greune Mert” gaat
u RD (Graaf de
Geloeslaan/rood/wit). Tegenover de ingang van
het kasteel gaat u L (rood/wit) door de prachtige
brede rode beukenlaan. **** Aan de 5-sprong bij
zitbanken, wegkruis en de kapel van Onze Lieve
Vrouw van Banneux neemt u de tweede smalle
asfaltweg R (rood).
(Deze 5-sprong is in Eijsden bekend onder de naam
“de Witte Pöälkes”).
Aan de T-splitsing in de buurtschap Hoog
Caestert gaat u R (rood/Kapelkesstraat). Aan de
3-sprong gaat u RD. Aan de volgende 3-sprong
bij wegkruis gaat u verder RD (wit/rood). Boven
steekt u de Voer over en volg RD (wit/rood) de
weg het dorp uit. Na 250 m voorbij huisnr. 59 bij
wkp 6 en vlak voor plaatsnaambord “Einde
bebouwde kom Eijsden” gaat L (7/wit) over de
grind- veldweg.
6. U steekt de spoorwegovergang over en volg de
veldweg, die naar rechts buigt en 200 m verder na
het autowegviaduct naar links buigt. Aan de 3sprong gaat u R (wit) over de veldweg. Voorbij
woning, met kleine Mariagrot in de tuin, wordt de
veldweg een asfaltweg. Aan de T-splitsing bij
zitbank en wegkruis gaat u R (8/wit) en u loopt
Moelingen in. Aan de 3-sprong bij voormalige
lager school/zusterklooster, waar in de tuin en
Mariabeeld staat, gaat u RD (Bijsstraat). Aan de
kruising gaat u R en dan komt u weer bij Koffie &
Brocante, de sponsor van deze wandeling, waar u
o.a. lekkere koffie met vlaai kunt nuttigen. Er zijn
vele leuke spulletjes te koop. De uitbaters
vernemen graag wat u van de wandeling vond.
Hier aan het Kerkplein staat de Onze Lieve Vrouw
ten Hemel Opnemingskerk. De huidige met
breuksteen (voornamelijk kalksteen) gebouwde
romaanse toren stamt uit 12e eeuw. De muren van
het schip dateren uit de 16e eeuw. Op het plein staat
een oorlogsmonument met de vorm van een obelisk.
Op het kerkhof staat een groot bijzonder
oorlogsmonument. In Moelingen werden op 4
augustus 1914, Eerste Wereldoorlog, door de Duitse
troepen 72 woningen in brand gestoken. Aanleiding
was het opblazen van de brug over de Maas in Visé.

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.

