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Een leuke wandeling vanaf de prachtige basiliek. Via leuke paden/wegen loopt u vla de buurtschap Raar
naar het hooggelegen Wijndomein de Wijngaardsberg. Hier heeft bij zitbanken mooi uitzicht. Via het
Vliekerbos loopt u weer terug.
Startpunt: Café zaal De Keizer, Markt 14, Meerssen.
U kunt ook parkeren en starten op de vlakbij gelegen openbare gratis parkeerplaats aan de Gansbaan 66,
Meersen. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Ga dan verder bij **** in punt 1.
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46. MEERSSEN 6,5 km
Voordat u met de wandeling begint, is een bezoekje aan de Basiliek van het Heilig Sacrament zeker de moeite
waard. De prachtige glas-in-loodramen zijn ontworpen door Charles Eyck. De basiliek werd op 16 juni 1938 door
paus Pius XI verheven tot basilica minor. De basiliek is een goed voorbeeld van de laatste fase van de
Maasgotiek en geldt als het hoogtepunt van deze stijl in Nederland. Voor meer info: zie het gele infobord links
naast de ingang naar de kerk.
1. Met uw rug naar het café gaat u R en loop dan
schuin L over de Markt richting ingang basiliek
(rechts van het grote muurkruis), die u kunt
bezoeken.

(Even verder heeft u bij zitbank mooi uitzicht over
het Maasdal. Mogelijk ziet u hier een opstijgend of
dalend vliegtuig van of naar het vliegveld MaastrichtAachen Airport).

(Met uw rug naar de ingang van de basiliek ziet u
links de voormalige Proosdijhoeve. Links ziet u ook
aan de muur van het gemeentehuis het grote
bronzen kunstwerk Marsna (Romeinse benaming
voor Meerssen) hangen. Rechts van de basiliek staat
de monumentale grafkapel (1869) van Petrus Regout
(1801-1878) en zijn
echtgenote
Aldegonda
Hoeberechts. Petrus Regout was de grondlegger van
de aardewerkfabriek De Sphinx en was de eerste
groot industrieel van Nederland).

Beneden aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R
over de veldweg, die een mooie dalende holle
weg wordt. Beneden steekt u de Watervalderbeek
over.

Met uw rug naar de ingang van de basiliek gaat u
L Meteen daarna gaat u L de klinker-kasseienweg
omlaag met rechts (nr. 25) het voormalig klooster
van de Kleine zusters van Sint Joseph (19362006) en links de gesloten hoofdingang van de
kerk. Aan de 4-sprong bij de Vredeskapel
(Koningin des Vredes) gaat u schuin L (rood)
over het voet- klinkerpad.
(Deze kapel werd in 1941 gebouwd. Met de bouw
van deze kapel werd een belofte ingelost dat indien
tijdens de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog in
Meerssen geen slachtoffers zouden vallen, een kapel
ter ere van Maria gebouwd zou worden).
Aan de asfaltweg gaat u R (rood/groen). **** Aan
het eind, bij de spoorwegovergang, loopt u de
trapjes omhoog en ga dan meteen L. Negeer
zijwegen en loop links over het trottoir RD
omhoog. Steek boven aan de rotonde met het
kunstwerk “Matronis omnibus” de Romeinse
vruchtbaarheidsgodin, de voorrangsweg RD over
en loop RD (groen/rood) over de asfaltweg, die
gelegen is rechts naast huisnr.105. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u RD (Korte Raarberg)
omhoog.
2. Boven aan de voorrangsweg bij wegkruis en
zitbank gaat u R over het fietspad en u loopt het
buurtschap Raar binnen. Aan de 4-sprong bij
Mariakapel (1854) gaat u L (Visweg) omlaag.
Negeer graspad rechts omlaag.

(Deze beek ontspringt in het bos van Waterval. Door
allerlei bronnen in datzelfde bos groeit ze uit tot een
kabbelende beekje en stroomt in Meerssen samen
met de Vliekerwaterlossing in de Geul).
Aan de asfaltweg bij picknickbank en twee
zitbanken gaat u R. Let op! Circa 20 m voorbij
zitbank gaat u L het bospaadje omhoog. Negeer
zijpaden en loop het bospad RD omhoog.
3. Boven verlaat u via draaihekje (stegelke) het
bos en loopt u RD (blauw) over het graspad met
rechts van u wijngaard Wijngaardsberg.
(Domein de Wijngaardsberg bevindt zich op de
oudste wijngronden van Nederland. Vermoedelijk
sinds de Romeinse tijd, maar bewezen sinds 968,
werd al wijn verbouwd op de hellingen van de
Wijngaardsberg. In de 18e eeuw werd dit door de
komst van de Fransen verboden. In 2002 werd de
oude traditie weer opgepakt.. Een eindje verder
passeert u een oriëntatiebord).
Loop RD over het erf van domein de
Wijngaardsberg en volg de smalle asfaltweg RD
(blauw). Meteen voorbij 2 zitbanken gaat u L
over het voetpad en u passeert 2 draaihekjes.
(Bij deze 2 zitbanken en heeft u schitterend uitzicht
op o.a. schuin links de watertoren in Schimmert.
Rechts in de verte ziet u de kerktoren van Berg en
beneden op het in een dal gelegen buurtschap
Waterval).
Aan de smalle asfaltweg gaat u R.
(Links ziet u hier de monumentale kasteelboerderij
Hoeve Wijngaardsberg (18e/19e eeuw)).
Na 200 m gaat u bij bordje “einde grondwater
beschermingsgebied” L over het pad, gelegen
tussen twee afrasteringen.

(Rechts ziet u de H. Catharinakerk (1904) in
Ulestraten).
Bij twee mergelpilaren loopt u het Vliekerbos in.
Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong L over het
smalle pad. Even verder buigt het dalende pad
naar rechts. Bijna beneden aan de 4-sprong gaat
u RD verder omlaag. Even verder buigt het pad
naar links en komt u over een vlonderpad te
lopen.
(Even verder passeert u het herdenkingskruis van
Rob Kerpentier, die hier tijdens het mountainbiken
aan een hartaanval is overleden).
Loop het trappenpad omlaag.
(Schuin rechts ziet u kasteel Vliek. Het herenhuis
annex kasteelhoeve is gebouwd in Lodewijk XIV-stijl
en dateert uit 1725. Het oorspronkelijke kasteel werd
voor het eerst genoemd in 1373 onder de naam
Huize de Dael).
Blijf het bospad RD volgen. (Beneden ziet u het
beekje genaamd Vliekerwaterlossing (een zijbeekje
van de Watervalderbeek). Boven aan de Y-splitsing
gaat u R over het brede dalende pad. Aan de
volgende Y-splitsing gaat u weer R.
4. Aan de T-splitsing gaat u R (geel) de brede
grindweg omlaag. Beneden aan de klinkerweg bij
twee mergelpilaren loopt u RD. Steek de
voorrangsweg over en ga dan L over het fietspad.
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Aan het einde van het fietspad steekt u weer de
voorrangsweg weer over en loopt u RD, links van
deze weg. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u L
(Visweg/rood) omlaag.
5. Beneden, na de Watervalderbeek, gaat u R
(rood) de veldweg omhoog. Boven aan de
asfaltweg gaat u R (rood). Aan de rotonde gaat u
RD (Kuileneindestraat). Negeer zijwegen.
(Op nr. 69 woont de bekende voetballer/trainer Mark
van Bommel. Na huisnr. 26 ziet u links de synagoge
van Meerssen (1853)). Nr. 6 is het monumentale
herenhuis genaamd “Zuiderhof”. Dit is de voormalige
burgemeesterswoning (1905)).
Aan de kruising bij groot, bijzonder wegkruis gaat
u RD (Kruisstraat). Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R.
(Als u hier 30 m RD loopt, dan ziet u links het
monumentale voormalig protestants Leopolds kerkje
(1836/zie infobord)).
U komt u weer op de Markt waar u bij de sponsor
van de wandeling café De Keizer, een begrip in
Meerssen, binnen of op het terras nog iets kunt
drinken. Met een bierkaart van meer dan 100
soorten, waarvan 7 speciaal bieren op tap, zal er
altijd wel iets van
uw gading zijn.
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