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De wandelingen in het Mechels Bos worden op last van de eigenaar opgeruimd
en zijn niet meer toegankelijk.

KAART

41

42

1/2

TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 41 ‘Oud Station Eisden-mijn’ p.81 tot aan referentienummer 42
‘Salamander’ p.83 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
4,8 KM OUD STATION EISDEN-MIJN (gem. Maasmechelen) (41)

!Æ
TOCHTSUGGESTIE 13
Van Oud Station Eisden (41) naar Lanaken (47) – 22km + 2km buiten GR.
Heenreis: met ≻ 61 (we) van Lanaken Cultureel Centrum naar Eisden Post.
Verkorting: van Kikmolen (43) naar Lanaken – 16km
Heenreis: met ≻ 61 (we) of 63 van Lanaken Cultureel Centrum naar Opgrimbie Nieuwstraat.

p.82
BUITEN GR
1,5 km Eisden
≻ 9 (we), 45, 61 (nf, we) 178 # ! $

Marktdag: zaterdagochtend.

Vóór de overweg linksaf in de Spoorwegstraat, tweede straat rechts (Bevrijdingslaan) en verder
over Europaplein en Pauwengraaf.
1,1 km Sint-Barbarakerk
≻ Sint-Barbara instituut 61 (nf, sch) !
Een verplichte omweg!
Dit is het monumentale plein waarvan sprake op p.82.
Vóór de overweg linksaf in de Spoorwegstraat. Deze helemaal uitlopen. Even linksaf in de L.
Mercelislaan en meteen weer rechtsaf in de Kastanjelaan.

We steken de sporen over. Enkele meters voorbij de overweg gaan we linksaf op een
zandweg. We nemen het tweede pad naar rechts en bij de volgende kruising steken we zo
recht mogelijk over. Dit pad blijven we volgen tot aan een T-kruising. Hier gaan we eerst links
en dadelijk terug rechts. Bij de volgende kruising gaan we schuin rechts en volgen dit lang
pad tot aan het asfalt fietspad. Hier gaan we naar links en even verder weer links. Zo komen
we op de weg As- Maasmechelen (N763) op de plaats genaamd
2,4 KM SALAMANDER (gem. Maasmechelen) (42)
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
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