242. MEERSSEN 5,2 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze gemakkelijke wandeling met 1 steile dalende helling gaat door het natuurgebied Meerssenerbroek,
het waterwingebied Ijzeren Kuilen en door het natuurgebied De Dellen.
Startpunt: Uitspanning De Nachtegaal, Gemeentebroek 6, Meerssen.
U bereikt De Nachtegaal vanuit Meerssen via de Veeweg.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

5,18 km

1.15 uur

62 m

67 m

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.

blz 2 van 2

242. MEERSSEN 5,2 km
1. Met uw rug naar Uitspanning De Nachtegaal en
gezicht naar de parkeerplaats gaat u L (Veeweg)
over de asfaltweg. U steekt 2 wildroosters en de
molentak van de Geul genaamd ’t Geulke over.
Let op! Waar de asfaltweg bij het witte huis (nr.1)
begint te dalen richting autowegviaduct, gaat u L
door het klaphek en volg dan RD de bosweg door
het natuurgebied Meerssenderbroek. Via klaphek
bij breed houten hek loopt u RD over de veldweg
met rechts een grote akker en links de bosrand.
(Rechts ziet u het spitse torentje van de basiliek in
Meerssen).
Aan het eind steekt u via brug weer ’t Geulke over
en ga dan R over de smalle asfaltweg met rechts
de molentak van de Geul.
(Aan deze molentak lagen in Rothem de Oliemolen
(olie- korenmolen) daterend uit circa 1800 en de
Rothemer Molen (1850)).
2. Let op! Na 400 m gaat u L (Vaibelgica) het
trappenpad omhoog. (Dit is circa 100 m voor 3sprong/woningen).
(Hier kunnen in de zomer brandnetels staan. Als u
een korte broek aan heeft, loop dan RD. Na 100 m
gaat aan de 3-sprong bij muurkruis
L
(Oliemolenweg) omhoog. Boven aan de kruising bij
zitbank en hoger staand wegkruis gaat u RD
(Oliebergweg) . Ga nu verder bij **** in dit punt).
Volg boven het smalle pad om het weiland heen
met links afrastering en u passeert een
hoogspanningsmast. Boven aan de veldweg voor
de Ambeyerheide/akkerland gaat u R. Meteen
daarna aan de 3-sprong loopt u RD. Aan de
kruising bij zitbank/hangplek en hoger staand
wegkruis gaat u L (Oliebergweg) over de smalle
asfaltweg. **** Omlaag lopend gaat u na 400
meteen na de hoogspanningsdraden bij ijzeren
hek en waterdrinkpunt van WML via draaihekje L
het pad gelegen tussen meidoornhagen omhoog.
(U loopt nu door het waterwingebied Ijzeren Kuilen.
Links ziet het grote gebouw van het Onthardings
Productie Bedrijf Ijzeren Kuilen van de Waterleiding
Maatschappij Limburg. Hier wordt het harde en
kalkrijke Limburgse water onthard (minder kalk in het
water)).
3. Na brug (ingang productiebedrijf) en bij ijzeren
hek loopt u bij infobord RD over het
graspad/grasveld. (Dus niet over grindweg richting
ijzeren hek). 150 m loopt u tussen twee bosjes
door en loop verder RD over het grasveld. 100 m
verder bij links aan akker staand groot ijzeren hek
loopt u RD omlaag met rechts de bosrand en
links de afrastering van akker. Let op! Na 100 m,

aan het einde van de links gelegen akker en waar
het graspad een grindpad wordt, gaat u R het
grasveld gelegen tussen twee bosjes omlaag.
(Voor u ziet de stallen/manege van paardenkliniek de
Molenweg). Vlak daarna aan de grindweg gaat u L
omlaag met rechts paardenweilanden en links
waterpompstations. Negeer zijpaden.
(Rechts ziet u de St. Walburgakerk (1864-1867) in de
Maastrichtse wijk Amby)
Aan het eind van het waterwingebied gaat u bij
draaihekje en breed ijzeren hek L de bosweg
omhoog. Na bijna 400 m gaat u boven aan de
kruising bij veldkruis RD over de licht stijgende
de veldweg.
(U loopt hier weer over de
Ambyerheide).
4. Na 400 m gaat u voorbij stalen klaphek meteen
L over het bospad.
(U loopt hier door het natuurgebied de Dellen,
waarvan een klein gedeelte soms als militair
oefenterrein wordt gebruikt).
Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u weer L.
Negeer meteen zijpad rechts omhoog. Na 300 m
gaat u aan de 4-sprong bij ijzeren hek/klaphek en
zitbankje RD over het pad. 50 m verder aan de 3sprong gaat u R/RD het smalle bospad verder
door het hellingbos omhoog. Na 100 m gaat u
boven op het grasveld RD. Na 50 m gaat u aan de
Y-splitsing LR met links de steile boshelling.
5. Na 200 m aan de 4-sprong, met 2 bomen in het
midden, gaat u scherp L (Viabelgica) het pad
steil omlaag dat na veel regenval soms modderig
kan zijn .
(U kunt hier ook 50 m RD lopen en ga dan L het pad
omlaag dat even verder links verder omlaag buigt.
Ga dan verder bij **** in dit punt.
Vindt u dat ook te steil loop dan RD en ga 50 m
verder aan de T-splitsing gaat u L het pad omlaag
dat vlak daarna naar rechts en dan naar links buigt.
200 m verder loopt u RD het trappenpad of het pad
daarnaast omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u
L verder omlaag. Negeer zijpaden. Beneden gaat u
L over de smalle asfaltweg en u komt meteen weer
bij uitspanning de Nachtegaal) .
Na 100 m loopt u aan de 4-sprong RD de
volgende 100 m verder omlaag. **** Beneden bij
afsluitboom gaat u R over de smalle asfaltweg
met links ’t Geulke, U komt al snel weer bij het
café De Nachtegaal, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het grote leuek
terras nog iets kunt eten of drinken.

