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Tijdens deze grenswandeling wandelt u door de mooie Voerstreek tot de rand van ’s Gravenvoeren. Dan 
loopt u verder over veldwegen met mooi uitzicht o.a. over de Voerstreek en het Land van Herve. 

 
Startpunt: Café ’t Piepke,  Kerkplein 22,  Mesch-Eijsden. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,70 km  1.20 uur  60 m  60 m 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
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126. MESCH 5,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R en ga dan meteen weer R (Kerkplein). U steekt 
bij het kunstwerk “scherpzinnige steen” en de 
mooie voormalige boerderij “de Voerhof (1740) 
het beekje de Voer, een zijbeekje van Maas over.  
 

(Even verder passeert u de Laethof, een voormalige 
carréboerderij uit 1721, die vroeger een laethof van 
het Mariënstift in Aken was.  
 

De Latijnse tekst boven de hardstenen latei boven de 
lage voordeur luidt: “schep mij een zuiver en rein hart 
en vernieuw mijn kunde*   
 

Aan de kruising bij groot houten wegkruis type 
vliegermodel gaat u R (Klokkestraat/blauw/geel). 
Aan de T-splitsing bij wegkruis, zitbank en 
molensteen tegen muur gaat u L. Meteen daarna 
bij de rijksmonumentale Hoeve Op den Dries 
(1765) buigt de weg rechts (Bourgogne/geel) 
omhoog. Negeer bij zitbank zijweg (Bourgogne) 
rechts omlaag. Meteen daarna bij 
wandelknooppunt (wkp) 13 negeert u veldweg 
links omhoog. Volg nu 1 km de smalle betonnen 
weg (fietspad) RD (fietsroute 431/geel/16) door het 
Voerdal.  
 

(300 m verder bij groot blauw verkeersbord loopt u 
België binnen. Hier ziet u links en rechts aan het eind 
van de akkers een grenspaal staan).  
 

Negeer graspad links omhoog. Vlak daarna aan 
de 4-sprong bij wkp 15, lindeboom en wegkruis (’t 
Kwiezel Kruske) gaat u RD (geel/18) de veldweg 
omlaag 
 

2. Aan de 3-sprong bij kastanjeboom gaat u L 
(18). Meteen daarna aan  de Y-splitsing bij grote 
relaxstoel gaat u L (geel). Vlak daarna aan de 
volgende Y-splitsing bij boomkruisje en wkp 18 
gaat u weer L (geel/20). Volg geruime tijd deze 
veldweg. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L 
(geel) het smalle pad omhoog gelegen tussen 
twee doornhagen en weilanden. Bijna boven 
wordt het pad een veldweg. (Kijk een eindje verder 
nog even achterom). Boven aan de T-splitsing gaat 
u L (geel/blauw/rood). 
 

3. Waar de weg naar rechts buigt, heeft u prachtig 
uitzicht over de Voerstreek en het Land van 
Herve.  
 

(Beneden in het dal ligt ’s-Gravenvoeren waar u o.a. 
de Sint Lambertuskerk (1786) en het torentje van het 
voormalige Ursulinenklooster (1852) ziet).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en hoger gelegen 
Deniskapel gaat u R (geel/blauw/rood) omhoog.  
 

(Volgens de legende is hier in 1213 door de H. 
Lambertus, bisschop van Luik en Maastricht, een 
circa 1 m. hoog Christus beeld “het Trichter beeldje” 

geplaatst. Het stond hier aan de Romeinse weg van 
Trier naar Maastricht. De kapel bevat thans alleen 
een houten kruis. Het “Trichter beeldje” wordt in het 
gemeentehuis van Voeren bewaard. De kapel stamt 
waarschijnlijk uit 1850 en is in 1950 gerestaureerd. 
 

Boven passeert u gasleidingpaal nr. 503 A en 
daar tegenover een valkenkast op hoge paal. 
Eindje verder passeert u grenspaal nr. 29 en de 
grenssteen van de gemeente Eijsden-Margraten 
en loopt u Nederland binnen.  
 

(Een eindje verder heeft u links bij groot 
grasveld/weiland prachtig uitzicht o.a. op  
steenbergen van voormalige Waalse steenkoolmijnen 
in o.a. Blegny en Micheroux. In de verte ziet u o.a. 
ook de brug over het Albertkanaal in Visé).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en veld- devotiekruis 
(het Sjwart Kruiske) gaat u L 
(geel/blauw/rood/zwart/13) de mooie holle weg 
omlaag. Aan de 3-sprong loopt u RD verder de 
holle weg omlaag. (Hier passeert u rechts een grote 
dassenburcht).     
 

4. Beneden in Mesch aan de T-splitsing gaat u R 
(12) over de klinkerweg. Negeer meteen zijweg 
links (Bourgogne) omlaag. De klinkerweg/ 
asfaltweg buigt naar links. Aan de 3-sprong bij 
zitbank, wegkruis en molensteen gaat u RD 
(Bovenstestraat) en steekt u via brug (1885/zie 
rechter zijkant brug) weer het beekje de Voer over.  
 

(De rijksmonumentale woning rechts  (nr. 10) is een 
voormalig café met hoefsmederij daterend uit de 18e 
eeuw. Aan de muur van de voormalige smidse 
hangen nog ringen waaraan de paarden werden 
vastgebonden. Voor de poort staan twee “palen”, die 
gebruikt werden bij het beslaan van de paarden).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (Red Horse 
straat). Na 100 m gaat u R (geel/rood/zwart) over 
het klinker- voetpad.  Aan de 4-sprong bij groot 
muurkruis versierd met twee lantarentjes, 
hangend aan de pastorie (17e/18e eeuw), gaat u R 
(zwart) over de klinkerweg. U passeert de H. 
Pancratiuskerk, die tot de oudste kerken va 
Nederland hoort.  
 

(Meteen links op het kerkhof staat een groot 
Mariabeeld. Het is een klein vroeg Romaans kerkje. 
In oorsprong gaat deze kerk zelfs terug tot begin 9e 
eeuw. Het oudste gedeelte (9e eeuw) is het onderste 
gedeelte van de buitenmuur dat een 
uniek visgraatmotief heeft, een van oorsprong 
Romeins metselverband. Via de inpandige kapel 
heeft een mooi zicht op het interieur van dit oude 
kerkje).   
 

Even verder komt u  weer bij het café, de sponsor 
van de wandeling,  waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. 


