25. EIJSDEN 6km
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Deze vlakke en gemakkelijke wandeling door het dal van de Berwinne gaat over veldwegen naar de dorpjes
Moelingen en Mesch. In Moelingen kunt u pauzeren bij Brasserie de Berwien. Voorbij Moelingen moet u wel
een heuvel omhoog maar dit is niet steil.
Startpunt: Restaurant – Brasserie en Terrasse Le Sud, Withuis 22 te Eijsden (grensovergang).
Neem de A2 richting Luik - afslag Eijsden en dan alsmaar rechtdoor rijden tot de grens. Parkeer langs de weg.
Gelieve niet de parkeerplaats van de brasserie te gebruiken, deze is uitsluitend voor gasten.
Gps afstand: 6050m
Looptijd: 1.20
Hoogteverschil: 23m

blz 2 van 2

25. EIJSDEN 6km
1.Vanaf de parkeerplaats, met uw rug naar de
voorrangsweg, neemt u de veldweg links, die
verderop langs een wit huis (no. 28) loopt. Aan de
kruising van veldwegen gaat u RD (6). De weg
buigt naar links langs de autoweg A-2. Aan de 3sprong gaat u L (wit). Aan de T-splitsing bij
zitbank en wegkruis in het Belgische plaatsje
Moelingen gaat u R (8/wit). Aan de 3-sprong RD.
Aan de 4-sprong gaat L (1). (Als u hier R gaat komt
u tegenover de kerk bij het leuke terras van Koffie &
Brocante Onder de Poort, een leuke pauzeplek.
Geopend: dinsdag en zondag van 10.00 tot 17.00
uur).

(11/wit). (Links ziet u in de verte de 1300 m. lange en
circa 60 m. hoge “doorbraak van Caestert”, die
gerealiseerd werd in het kader van de aanleg van het
Albertkanaal door de St. Pietersberg). De weg wordt
een hol dalend pad. Negeer zijpad rechts. Steek
beneden via het ijzeren bruggetje de Berwinne
over en volg het pad langs de voormalige
watermolen van Moelingen (1719). (Momenteel in
gebruik zijnde als hostellerie Orsmolen). Aan de
asfalweg in Moelingen gaat u R (11). Meteen
daarna voorbij de grote villa (Bie d’r Notaire/nr.
231) gaat u L (11) de asfaltweg in, die een
veldweg/graspad wordt.

2. Aan de kruising bij voorrangsweg, met aan de
overkant de leuke Bistro La Berwien waar u kunt
lunchen, gaat u R (2) over de brug. (Hier hangt
rechts op de gevel van het voormalig gemeentehuis
een gedenksteen ter herinnering aan het
oorlogsgeweld op 4 augustus 1914. In dit dorp
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. De 14e-eeuwse Maaslandsgotische kerk van het dorp, ontsnapte aan het
oorlogsgeweld). Neem nu de eerste weg schuin R
(2/Elzen) langs de Berwinne (Berwijn). (De
bronnen van dit circa 32 km lange beekje zijn te
vinden in het gehucht "de Birven" dat gelegen is
tegenover de Amerikaans begraafplaats in HenriChapelle. De Berwinne mondt en eindje verder in de
buurt van de Kasteelhoeve Navagne uit in de Maas).
Negeer alle zijwegen en blijf deze smalle
asfaltweg RD volgen. Steek de voorrangsweg
over en ga R (11/wit). Na 100 m. gat u bij het
stenen ongevalskruis L (11/wit) de grindweg
omhoog. (Hier kwam L. Leclrerco uit Visé op 25-101956 bij een auto ongeluk om het leven). Aan de 3sprong bij Mariakapelletje gaat u L (11/wit).
Negeer zijweg (inrit) links.

4. Aan de 3-sprong gaat u R (11). Vlak daarna bij
Mariakapel gaat u RD (wit-rood) over het
graspad/veldweg. (U verlaat hier 11). Aan de
voorrangsweg gaat u L over het fietspad. Aan de
4-sprong bij huisnr. 57 gaat u R (9) de veldweg in.
(Na 150 m. passeert u rechts grenspaal no. 36). Aan
de T-splitsing in Mesch bij speelveldje gaat u L
(Meschermolen/7/rood) over de smalle asfaltweg
en volg deze RD tot aan de voorrangsweg.
(Rechts beneden stroomt het riviertje de Voer. Een
eind verder passeert u rechts de Meschermolen
(1699). Momenteel vakantieappartementen. Deze
watermolen was één van de zes watermolens die op
Nederlandse grond gebruik maakten van het water
van het riviertje de Voer. De molen is maalvaardig en
af en toe wordt er nog gemalen. Als u hier R de
asfaltweg inloopt, dan heeft u op de binnenplaats
mooi uitzicht op de mooie grote hoeve). Aan de
voorrangsweg gaat u R en u komt weer bij de
brasserie, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten en
drinken. (Het buurschap Withuis was tot de opening
van de (voormalige) douanepost Eijsden-Moelingen
aan de A-2 een levendige grensplaats, waar veel
expeditiekantoren en enkele café ’s waren
gevestigd).

3. Boven aan de 3-sprong bij het hogedruk
gasstation Moelingen-Dam van Flexys gaat u L
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

