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18-8-2009. Van Mesch naar Valkenburg en Ohe en Laak.
Het eerste dorp is Mesch 9.35, waar we een binnendoor weggetje nemen, dat
even later toch weer op de gewone straat naar St. Geertruid uitkomt.
9.50 Libeek, zoals vrijwel steeds in Zuid Limburg een leuk dorp.
Er staat een enorme Meiboom bij de kerk van Mheer. Die doet het dorp wat dat
betreft eer aan.

Mesch.

Libeek. Mheer.



10.15 hofboerderij met ertegenover een poort tegen de weilanden aan in
Banholt

Banholt. Banholt.



Margraten. Scheulder.

Het Geuldal.



10.40 passeren we de aparte kerk in Margraten. Vijf minuten later langs lange
gevels naar de kerk in Scheulder

11.05 Oud Valkenburg, waar we weer eens langs kasteel Schaloen en Genhoes
komen en uiteraard de Beeldjesbrug over de Geul.

Oud Valkenburg. Oud Valkenburg.

Kasteel Schaloen, Oud Valkenburg.



11.30 Groeve kasteel Oost, waar een infobord wat info voor een cache zou
moeten opleveren. Maar het een en ander klopt niet. Dat zoekt Tineke thuis
maar uit.

Kasteel Oost met aan de achterkant in de tuin een plof cache. Deze zit apart
weggestopt.

Kasteel Genhoes.

“De 3 Beeldjes”.



Infobord bij Groeve Kasteel Oost. Kasteel Oost.

De plofcache.
Japanse duizendknoop, Fallopia japonica, .



Om 12.00 doen we in Valkenburg
enkele boodschappen zoals
contactlensvloeistof, die ik was
vergeten mee te nemen.
We zoeken nog naar een cache
aan de westkant van Valkenburg.
Over het veld heen zien we
kasteel Gerlach met de
gelijknamige kerk daar.

13.00 Geulhemer watermolen met
5 minuten verderop enkele
mergelgrotten.

Kasteel Meerssenhoven is een
heel mooi slot. Aan de andere
kant van de straat staan twee
vervallen en verlaten boerderijen
13.30.

 Valkenburg. Kasteel Gerlach.

Reuzen- of Springbalsemien, Impatiens glandulifera. St. Gerlach kerk.



Geulhemer Molen.

Mergelgrotten bij Geulhemer Molen.

Oud Valkenburg.





Om 13.35 bereiken we het Julianakanaal dat we lange tijd volgen over een
smal pad over de dijk
Tineke haalt alleen een cache op 13.55-14.25 ergens halverwege die dijk bij
Brommelen.

Zo komen we opnieuw bij een prachtig plaatsje: Elsloo. Steile opgang naar het
dorp, te voet omdat we aan de voet van die helling de verkeerde versnelling
gestoken hadden. Een heel mooi dorp dat wel.

Julianakanaal.

Naar de cache bij Brommelen. .....en terug.
Sporkehout, Frangula alnus.



Elsloo.



We steken het Juliana Kanaal over en vinden een cache bij een
voormalige veerbootoversteek. Intussen zagen we dat de eerst volgende
camping nog ver weg is (bij Ohe en Laak) dus moeten we de kuiten
gesmeerd houden.

We pikken een terrasje in Meers bij de Witte Börstel: een korenwolf en 'n
kriek. Het is er druk met de fietsers.
We moeten even zoeken naar de voortgang als we het dorp weer
uitgaan.

Plek van een oude veerdienst naar België.

De Witte Börstel, Meers.



16.55 passeren we Urmond met wild varken bij de kerkmuur.

Julianakanaal.

Urmond. Urmond.



Monument bij Obbicht voor de
oversteek van de Maas door de Hol-
landers onder leiding van prins Willem
in 1568 in het begin van de 80-jarige
oorlog.

Wordt er grint afgegraven in de Maas?
Of ziet de Maas er “eigenlijk” zo uit?
17.30

Rij Belse knollen. Een stampt steeds
met een achterpoot op de grond,
zodat het zand weg stuift.

Obbicht.

Maas. Belze knollen.



Na Vissenweert verlaten we de route en rijden via Roosteren naar Ohe en
Laak.

Brug rechts net voor de afslag naar Ohe en Laak 18.45. Net voor het dorp
vinden we een mini-camping de Sangershoeve. Daar krijgen we voor •13 een
plekje in het centrum van het ronde veld. We bouwen de zaak op, leggen de
spullen binnen, spoelen zweet en een deel van de vermoeidheid weg om dan
op advies van de campingbaas te gaan eten bij de Hompesche Molen.

Onderweg zien we kasteel Hasselholt bij Ohe en Laak 19.45.

Verderop aan de Molenplas staat een groep dode (prehistorische) bomen, die
bij het grintbaggeren naar boven zijn gekomen.

Brug naar Echt over ‘t Julianakanaal.

Kasteel Hasselholt. Boomfossielen aan de Molenplas, Ohe en Laak.



Tegen achten komen we dus bij de Hompesche molen om daar te eten.
Heerlijk! Tineke heeft een vegetarische maaltijdsalade, ik een
molenschnitschel. (De laatste een reuzeportie)

Tegenover ons op het terras zit een viertal dat met een oldtimer op stap
is. Het ding heeft daardoor aardig wat belangstelling tot grote vreugde
van de eigenaar.

Na het eten rijden we in de schemering terug en hebben dus op de
camping nog maar kort licht.

Hompesche Molen.

Hompesche Molen.


