Bloesemtocht Oost Maarland
Startpunt: Buitengoed De Moosjtum, Catharinastraat 9 6245 LB te Oost Maarland Eijsden
Steek bij De Moosjtum de grote weg over (pas op, verkeer met hoge snelheid) en ga schuin naar rechts de
Catharinastraat in langs de historische hoeve.
Ga na 200 meter links af de Dorpsstraat in.
Ga bij de T-splitsing de rechts af St Josefstraat in.
Blijf deze weg vervolgen over de spoorwegovergang.
Ga vervolgens de eerste weg links af de Rijckholterweg in.
Ga bij de kapel rechtsaf de Kooiestraat in.
Vervolg deze weg onder de A2 door tot voorbij het kasteel Rijckholt.
Ga daar rechtsaf de Kasteelstraat in.
Bij de Rijksweg schuin oversteken de Steenstraat in.
Vervolg de weg rechtdoor over de veldweg(Romboutsweg).
Ga bij de T-splitsing links af.
Vervolgens passeert u aan uw linkerhand een veldweg en daarna twee voetpaden.
Neem daarvan het tweede voetpad linksaf omhoog.
Dit voetpad start met een houten trap en een klaphekje.
Ga vervolgens het eerste voetpad links af.
Blijf dit voetpad vervolgen tot bij de kruising met de veldweg.
Ga hier linksaf.
Blijf deze weg vervolgen tot aan de T-splitsing met de asfaltweg (Voerenweg) en ga hier linksaf.
Ga de eerste weg rechtsaf Brandwegske.
Steek de Rijksweg over de Dominicanenstraat in.
Bij de T-splitsing linksaf.
Ga vervolgens bij de eerste splitsing rechtsaf de Kasteelstraat in.
Bij de volgende kruising linksaf de Kooiestraat in.
Blijf deze vervolgen onder de A2 door tot bij de driesplitsing bij de kapel en ga daar rechtsaf de parrestraat in.
Ga bij de splitsing linksaf, richting spoorwegovergang.
Blijf deze weg vervolgen tot bij de T-splitsing.
Ga linksaf.
Bij de eerstvolgende splitsing rechtsaf nog steeds de Parrestraat.
Bij de eerstvolgende splitsing rechtsaf de Dorpstraat in.
Bij de eerstvolgende T-splitsing rechtsaf de Catharinastraat in.
Bij het bereiken van de grote weg komt u weer bij de startlocatie de Moosjtum.
Kijk uit met oversteken.
Welkom terug bij Buitengoed De moosjtum, de koffie staat klaar.

