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DEEL 4 23,5 KM

Mheer - Maastricht




13 (zie kaart 12) Het pad gaat over in een
veldweggetje en komt met enkele trapjes
uit op een verharde landweg. Blijf je richting
vervolgen en bij de Y-splitsing met een
bankje RA, een onverharde grindweg door
het dal. Negeer de weide-opgang links, je
loopt België in. Het pad nu alsmaar door het
dal blijven volgen, negeer bij de relaxbank
het pad links omhoog. Bij de T-sprong RA het
bos in, na een tiental meters bij de Y-sprong
LA het paadje naar beneden volgen, houd
de wei aan je rechterhand. Het dal wordt
steeds smaller. Het pad nu alsmaar blijven

volgen tot je uiteindelijk bij een 3-sprong
rechts omhoog gaat. Het pad stijgt tussen de
weilanden tot een T-splitsing. Hier LA verder
over een onverharde landweg langs de hoogstambomen en een panoramisch uitzicht
op het dal van de Voer. Bij een kruispunt van
wegen, bij de bergkapel, RA. Bij grenspaal
29 loop je Nederland in. Negeer bij het kruisbeeld een pad naar links, maar ga rechtdoor
en steek bij het gietijzeren wegkruis en een
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bankje de verharde weg over en vervolg de
landweg in dezelfde richting. Bij de Y-sprong
links aanhouden en dan bij de dikke beuk
met hartje LA ri Eijsden met uitzicht op de
Maasvallei en d’n Observant. Negeer na de
bocht een pad naar rechts (Mescher plukbos)
en een pad naar links, maar blijf het pad
(de Ezelsweg) volgen langs de hoogstam
boomgaarden naar beneden. Het pad gaat
over in een holle weg met dassenburchten
en eindigt bij een asfaltweg. Nu RA, daarna
bij de 3-sprong rechtdoor (Uit de Patiel) en
dan in de bocht LA een paadje door een
bosschage dat uitkomt bij een viaduct over
de autoweg. RA de brug over en in Mariadorp
LA de Pisartlaan in langs de kerk. Loop aan
de linkerkant van de weg en ga LA ri het
crematorium en dan RA een smal paadje
door de weilanden en akkers. Het paadje
eindigt bij een asfaltweg, hier oversteken en
rechtdoor het bos in bij een barrière en een
bankje. Bij de T-splitsing RA. Bij de verharde
weg en de Everzinkfabriek LA. 14

