
Van Waalre naar Witte Huis bij Eijsden.

Terug naar het Fietserpad-overzicht.
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17-8-2009. Waalre - Withuis - tussen Mariadorp en Mheer.
Om 10 uur vertrekken we op de fiets met kampeerspullen in de richting van Valkenswaard. We
willen het zuidelijke deel van het Fietserpad gaan doen deze week: van Withuis tot Eibergen. Het
is al weer 3 jaar geleden dat we van Eibergen naar de Waddenzee gingen.

Aanvankelijk is het vandaag nog een beetje fris. Maar verderop zal de zon erdoor komen en
krijgen we heerlijk fietsweer.
In Valkenswaard aan de Maastrichter weg (bij de stallen van Tops) wordt het zo te zien druk
vanwege paardensport.

 10.50 gaan we voorbij de  Achelse Kluis en rijden rechtdoor richting Hamont. Schitterend
gebied is die hei hier.

11.25 bereiken we  Hamont zelf en om
11.35 de camping (waar we lang geleden
met de jongens al eens waren).

Kruising bij de Achelse Kluis.

Hamont. Hamont.



11.45 wordt de brug bij Lozen overgestoken. Aan de andere kant direct rechts naar het kanaal,
dat we tot ver zullen volgen: de Zuid-Willemsvaart. Heerlijk is het fietsen vandaag, lekker rustig
en leuke natuur: futen, meerkoeten, meeuwen, waterhoentjes. Aan de andere kant van het kanaal
staan aardig wat bunkers.

Camping Wilgenhof bij Hamont.

Brug over de Zuid/Willemsvaart, Lozen. Sluis.



Af en toe passeren we
voetgangerbruggen.
Na een kleine omleiding (12.20)
vanwege de renovatie van een brug zien
we een Mariakapelletje.
Tien minuten later pauzeren we bij
Waterski-club Bree. Tijd voor de lunch.
Later worden we dan via de Rorenweg,
waar Louis Schrooten zijn huis te koop
heeft staan  omgeleid. Ze zijn niet thuis.
Verderop in de straat passeren we de
uitspanning Rorenijs. IJs hoeft voor ons
echter even niet.
We zoeken het kanaal weer op en
kunnen met een brug weer naar de
linker kant, die we verder zullen
aanhouden.
13.30 camping Opoeteren, waar veel
jachten aan de steigers ligggen. Op het
kanaal scheurt een speedboot met een
soort matras erachter rond. De twee die
daarop liggen moeten zich stevig
vasthouden .

Voetgangersbrug. Hé een camperplaats!



Watersportcamping, Opoeteren.



Tuikabelbrug, Lanklaar. Badeend bij Dilsen.

Dilsen.



14.15 uitspanning aan ‘t kanaal met de mooie tuikabelbrug van Lanklaar.
14.22 grote badeend in een haven aan de andere kant bij Dilsen. Wat later pauze op modern
picknick setje bij Dilsen met zicht op het centrum
15.10 Rekem met een mooie abdij of klooster. Dat Eric Gerets daar vandaan kwam zegt Tineke
helemaal niets. Mij als PSV-fan uiteraard wel. Intussen beginnen de achterwerken af en toe te
protesteren: zadelpijn.

15.20 Hochter Bampd is een ooibos langs de Smeermaas. Om 15.35 bereiken we het gehucht
Smeermaas (B) dat hoog boven een aardige rivierarm ligt.

Kasteel Asprimont/Lynden, Rekem.

Smeermaas.



We rijden Maastricht in en zien zo om 15.55 de mooie grote Markt en omgeving in
Maastricht.Via een grote boog over het westen van de stad met mooie wijken rijden we om 16.20
over de Kennedy brug richting Heer. Bij het universiteitsterrein zien we geen weg naar Eysden.

Smeermaas.

Markt, Maastricht.
Stadhuis, Maastricht.



Zicht vanaf de Kennedybrug, Maastricht.



Bij Heer rechtsaf. Om 16.40 de molen daar.
Na opnieuw een grote boog om komen we om 17.20 in Eijsden aan waar we na enig zoeken
een Turkse friteszaak vinden. We hebben honger en eten vandaag dus frites.

Molen in Heer, Maastricht. Eijsden.



Om 18.10 zijn we in Withuis en aan het echte begin van het Fietserpad.bij het café het Witte
Huis.

Withuis.



Na een zeer fikse klim bereiken we om 18.35 de Mescherhei camping voor E13 de nacht. Een
boerderijcamping.met o.a. zeer luxe toilet-douchegebouw. Die heeft een plafond van
klinkerstenen, hoe hebben ze dat gemaakt?
Een mooie dag. We hebben er 96 km erop zitten. Morgen meer.


