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De trap naar de Enci-groeve bij het eindpunt van het Pieterpad

Beste wandelvrienden,

10 maart 2017

Het wandelseizoen breekt weer aan. De dagen worden langer, dus je hebt meer effectieve
uren om wat van de dag te maken als je erop uittrekt. Een uitstapje naar Maastricht om het
nieuwe stukje GR5 te lopen behoort tot de mogelijkheden. Daarover in deze nieuwsbrief meer.

GR5-trap gaat 12 april open
Het eindpunt van het Pieterpad is veranderd. Behalve een platform met prachtig uitzicht over
de mergelgroeve is er ook een trap gemaakt, waarover je in de zogenaamde ENCI-groeve kunt
afdalen. Op 12 april om 14.00 uur wordt de trap officieel geopend. Dit is ook het moment dat
de GR5-route verlegd wordt.
De lange en afsluitbare trap naar de ENCI-groeve is tussen 1 april en 1 september open van
8.00 tot 22.00 uur. Buiten deze maanden van 9.00 tot 17.00 uur.

GR5-te-lijf-wandeling over de vernieuwde GR5
17 juni organiseert Luc Mol een dagwandeling over de vernieuwde GR5 en door de groeve.
De lengte van de wandeling is ongeveer 17 kilometer met een pauze in het Belgische Kanne.
De start is aan de voorkant van het Maastrichtse NS-station om 10.00 uur.
Wil je meewandelen, meld je dan aan via info@deGR5telijf.nl. Om praktische redenen kan de
groep niet groter dan 25 deelnemers zijn.

Nieuwe boekje GR5 door Vlaanderen nu te koop
De geheel herziene en sterk gewijzigde druk van het tweede
deel van de GR5 heet “GR5 Noordzee – Middellandse Zee, deel
Vlaanderen” en loopt van Bergen op Zoom naar Eben-Emael.
De laatste kilometers van dit traject lopen nu van Lanaken
langs de oude vestingmuren van Maastricht naar het nieuwe
eindpunt van het Pieterpad. Van daar gaat het door de ENCIgroeve naar Kanne en Eben-Emael.
Op www.deGR5telijf.nl kun je onder de rubriek “Slapen langs de
GR5” overnachtingsadressen langs de GR5 van Maastricht tot
Fesches-la– Châtel vinden. Op overnachtingslijst deel 1 Maastricht - Spa vind je ook de beschrijving van dit laatste nieuwe
stuk GR5. Klik voor de link
Deze wandelgids en ook de andere routeboekjes over de GR5
kun je o.a. bestellen op www.groteroutepaden.be.

www.deGR5telijf.nl


Fotowedstrijd
De wedstrijd van vorige keer leverde 18 oplossingen
op, waaronder een flink aantal foute. Dus geen
makkelijke opgave. De inzendingen gingen vaak
gepaard met eigen foto’s en herinneringen.
De winnaar werd Harm Klaibeda.
Hier links zie je de foto die Harm van de tempel op
de Donon maakte.

De foto van de nieuwe wedstrijd zie je
rechts. De vraag luidt: hoe heet dit aan de
GR5 gelegen plaatsje, dat bekend staat om
haar kerk met “sterretjesdak”?
Stuur je antwoord voor 1 april 2017 naar
info@deGR5telijf.nl
De prijswinner krijgt een exemplaar van
het boek “De Roomse Pelgrim”. Dit boek is
trouwens voor lezers van de nieuwsbrief
nog steeds te koop voor de gereduceerde
prijs van € 15.


Radicale routeverandering GR5 in het zuiden van Luxemburg

De GR5 krijgt in het Franse Lotharingen een geheel nieuw, meer direct traject. De GR5 gaat
Luxemburg daarom voortaan verlaten bij de grensovergang/Moezelbrug in Schengen.
Na 1 km over Duits grondgebied kom je al in Frankrijk. Tot Sierck-les-Bains volg je de
GR5F, daarna is er een nieuw tracé via Kedange, Vigy en het centrum van Metz naar de
bestaande GR5.
De nieuwe route is 50 km korter!
Kijk hier voor het nieuwe tracé van de GR5.

Ten slotte
Heb je zelf nieuws over de GR5 dat je graag wilt delen met andere wandelaars? Laat het ons
weten, dan kunnen wij het in onze nieuwsbrief vermelden.
Hartelijke groeten,
Het bestuur van de stichting de GR5 te lijf
Marijke de Jong
Luc Mol
Stel je geen prijs op deze nieuwsbrief, laat het via info@degr5telijf.nl even weten.

Wandelen in eigen land over het Groot Frieslandpad

