ROL-route 8. MOELINGEN 7,5 km
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Tijdens deze grensroute rolt u door het vlakke Maasland via de mooie platanenlaan en via de buurtschap
Laag Caestert naar kasteel Eijsden dat u kunt bezoeken. In Eijsden zijn vele terrasjes voor een pauze. De
terugweg gaat door de buurtschap Hoog-Caestert. De route gaat over asfaltweggetjes en fijne grindpaden
waar goed te rollen is.

Startadres: Koffie & Brocante Onder de Poort, Dorpsstraat 28, Moelingen (B). Tel: 06-45608114. Geopend:
Dinsdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Groepen op afspraak.
U kunt de auto parkeren op het tegenover het startpunt gelegen Kerkplein
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ROL-route 8. MOELINGEN 7,5 km
1. Met de rug naar de ingang van de zaak gaat u
L. Aan de 4-sprong RD. Aan de doorgaande weg
bij
bij
stenen
wegkruis
(1768)
en
wandelknooppunt (wkp) 1 gaat u R (2) en steekt u
via de brug het beekje de Berwinne over. (Hier
aan de kruising hangt rechts op de gevel van het
voormalig gemeentehuis (nu appartementen) een
gedenksteen ter herinnering aan het oorlogsgeweld
op 4 augustus 1914). Na 80 m. gaat u R (2/Elzen)
over de smalle asfaltweg met rechts van u de
Berwinne. (De bronnen van dit ca 32 km lange
beekje zijn te vinden in het gehucht "de Birven" dat
gelegen is tegenover de Amerikaans begraafplaats in
Henri-Chapelle. De Berwinne stroomt vlakbij de
kasteelhoeve Navagne, gelegen tussen Eijsden en
Moelingen, in de Maas Aan de 3-sprong RD (2). Bij
wkp 2 steekt u R (3) het bruggetje over. Aan de Tsplitsing bij zitbank en wkp 3 gaat u L
(4/fietsroute 420). Neem de eerste weg R
(fietsroute 420). Aan de T-splitsing R gaat u
(fietsroute 420). Na 500 m. steekt u de
spoorwegovergang over van de spoorlijn
Maastricht-Luik.
2. Let op! 150 Meter na de spoorwegovergang
gaat u bij wegkruis aan paal scherp R (4) over de
veldweg. (Doe rustig aan. De veldweg is enigszins
hobbelig. U kunt het beste in het midden rijden). Na
300 m. wordt de veldweg bij grenspaal no. 41 een
smalle asfaltweg. Een eind verder rolt u onder de
autoweg A-2 door. Aan de ruime 3-sprong bij
zitbank gaat u L (4/rood). Negeer na bocht
graspad/veldweg links. (Voor u
ziet u de
cementfabriek in Lixhe aan het Albertkanaal). Aan de
T-splitsing gaat u R (Schansweg/4/rood). (Links
aan deze weg ziet u hoeve Muggehof (no.9), die op
12 september 1944 de eerst bevrijde woning van
Nederland was). Negeer meteen zijweg links. Een
eind verder rolt u door de mooie platanenlaan.
Aan de 4-sprong bij wkp 4, wegkruis en de grote
monumentale (nr.16-18) witte Rinckenshof (1722),
die bestaat uit twee herenhuizen en een
carréboerderij met woontoren (donjon), gaat u
RD. (30 Meter voorbij de hoeve ziet u links achter de
hoeve de woontoren). U rolt de buurtschap LaagCaestert (Eijsden) binnen. Negeer zijweg links.

(Even verder ziet u rechts de "Graanmolen van
Eijsden” ook wel Eijsder molen genoemd daterend uit
1788. Hier in de Voer is ook een vistrap aangelegd).
Via brug met kunstwerk steekt het beekje de Voer
over. (De Voer ontspringt in de tuin van de
Commanderij (kasteel) van Sint-Pieters-Voeren en
stroomt hier bij kasteel Eijsden in de Maas). Aan de
3-sprong gaat u RD (5/Graaf de Geloeslaan)
verder door de bomenlaan.
3. Tegenover de ingang (poort) van kasteel
Eijsden gaat u R (6/rood/wit) over de brede
grindweg door de prachtige beukenlaan. (U kunt
hier L het kasteel (1636) gaan bekijken en door het
mooie park rollen. Tegenover de ingang ziet u de
prachtige haagbeukenberceau ook wel Charmille
genoemd. Als u iets wilt drinken, kunt u hier de
asfaltweg 200 m. RD volgen tot in de prachtige
Diepstraat in Eijsden met zijn vele terrassen). Aan de
5-sprong bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van
Banneux neemt u de tweede weg R (6/rood). (Dit
punt is lokaal bekend onder de naam De Witte
Poalkes). Aan de T-splitsing in de buurtschap
Hoog-Caestert gaat R (6/Kapelkesstraat).. Negeer
zijweg links en bij wegkruis zijweg rechts en rol
RD. U steekt weer de Voer over.
4. Bij huisnr. 61, wkp 6 en voor het
plaatsnaambord Eijsden gaat u L (wit/7). Steek de
spoorwegovergang over en volg de brede
veldweg. U rolt onder de autoweg door. Negeer
zijweg rechts. U passeert het oefenterrein van de
hondenvereniging H.D.V. de Maasvallei. Aan de 4sprong bij wkp 7 gaat u R (8). Aan de 3-sprong
gaat u RD (8/Bijsstraat) over de asfaltweg. U rolt
nu weer Moelingen binnen. Aan de 3-sprong RD.
Aan de kruising gaat u RD (Bijsstraat) Aan de 3sprong bij muurkruis gaat u R. Aan de volgende
3-sprong gaat u RD en u komt op het kerkplein. U
kunt hier naar Koffie & Brocante rollen, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog lekker
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 Opnemings kerk. De huidige met breuksteen
e
e
(voornamelijk kalksteen) gebouwde romaanse toren stamt uit 12 eeuw. De muren van het schip dateren uit de 16
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.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

