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1313. MOELINGEN 19 km - 12 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 
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Tijdens deze lange maar gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling met enkele lichte heuvels 
wandelt u over veldwegen naar Mesch en via betonnen pad loopt u de Voerstreek binnen. Via  mooi hol pad 
loopt u naar het Hoogbos en dan volgt u een pad langs en door het bos tot in Mheer waar u enkele fraaie 
vakwerkhuizen passeert. U loopt in Mheer omhoog tot bij café Quanten, een fijne pauzeplek met terras. Via 
het kasteelterrein wandelt u via o.a. veldwegen omlaag naar een plateau met rondom mooi uitzicht. Dan 
wandelt u via veldwegen/paden met prachtig uitzicht via de  buurtschappen  Mariadorp en Hoog-Caestert  
terug naar Moelingen waar u zeker de brocante moet bezoeken met leuke spulletjes en heerlijke vlaai.  
Onderweg passeert u veel fruitbomen die, in de maand april, vol bloesem staan. In de route zitten geen 
steile hellingen. Alleen in Mheer moet u even de steile weg omhoog. U kunt ook op zondag en maandag 
starten in Mheer en pauzeren bij de brocante in Moelingen.  Kijk altijd even op de site of er geen dag 
gesloten is.  U kunt de route inkorten tot 12 km als u start in Moelingen. 
 

 
 

Startadres: Koffie & Brocante Onder de Poort, B&B, Dorpsstraat 28, Moelingen (B). Tel: 06-45608114. Kijk 
voor openingstijden altijd op de website https://www.onderdepoort.be 
 

Startpunt: Parkeerplaats voor de kerk van Mheer, Burg. Beckersweg 5, Mheer. 
Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kerk en ga L. Meteen daarna tegenover café Quanten gaat u R over 
de kasseienweg richting kasteel. Ga dan verder bij **** in 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

19,23 km  4.45 uur  117 m  118 m 
 

 
 

1313. MOELINGEN 19 km - 12 km 
  

1. Met uw rug naar Onder de Poort gaat u L. Aan 
de 4-sprong gaat u RD. Steek bij stenen wegkruis 
(1768) de doorgaande weg over en ga bij Taverne 
de Berwinne L  langs de doorgaande weg. Voorbij 
huisnr. 30 gaat u R (9) over de smalle asfaltweg.  
Voorbij huisnr. 6 gaat u aan de  
3-sprong R over de smalle asfaltweg.  Aan de  
T-splitsing gaat u L over de veldweg. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong bij Mariakapel 
RD/L (wit-rood) over de veldweg/graspad. Aan de  
doorgaande weg gaat u L over het fietspad. Na 
250 m gaat u aan de 4-sprong bij huisnr. 57 R (9) 
over de veldweg.  (Na 150 m passeert u rechts 
grenspaal no. 36).  Aan de T-splitsing in Mesch bij 
speelveldje en wkp 9 gaat u R (10/Grijzegraaf).  
Vlak daarna aan de 3-sprong bij wkp 11 gaat u L 
(12/Kerkplein). Meteen daarna  aan de 3-sprong 
bij het leuke café ’t Piepke (sponsor van de 
wandelgids) gaat u R over de klinkerweg en u 
passeert de Pancratiuskerk waar op het kerkhof 
een groot Mariabeeld staat.  
 

(De kerk behoort tot de oudste kerken van 
Nederland. Het is een kleine, vroeg Romaans, kerk. 
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).  

 

Aan de 4-sprong bij groot muurkruis versierd met 
twee lantaarntjes, hangend aan de pastorie 
(17e/18e eeuw), gaat u L (rood/zwart/geel) over het 
voet- klinkerpad. Aan de asfaltweg gaat u L. Aan 
de 3-sprong gaat u L (Bovenstraat) en u steekt 
het beekje de Voer over. 
 

2. Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis en 
molensteen tegen muur gaat u RD (Op den Dries).  
 

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

De weg buigt meteen daarna bij de monumentale 
carréhoeve Op den Dries (1765) rechts (13) 
omhoog. Negeer bij zitbank zijweg rechts 
(Bourgogne) omlaag.  Meteen daarna aan de 3-
sprong bij wkp 13 gaat u RD (fietsroute 
431/geel/16) over de doodlopende betonnen 
smalle weg, die u 1 km RD volgt door het Voerdal.   
 

(Na 300 m bij groot blauw verkeersbord loopt u 
België binnen. Hier ziet u links en rechts aan het 
einde van de akker/weiland een grenspaal staan.  
 

Na bijna 1 km ziet u boven bij gele tractorsluis voor u 
de kerktoren in ‘s Gravenvoeren, die uit de 14e eeuw 
stamt).   

http://onderdepoort.be/
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Negeer na 1 km, beneden bij ijzeren hek, graspad 
links omhoog.  Meteen daarna gaat u aan de 
kruising bij veldkruis (’t Kwiezel Kruske) en wkp 16 
RD (18/geel) de veldweg omlaag. Aan de  
T-splitsing gaat u L (18).  Vlak daarna aan de  
3-sprong bij grote ligstoel gaat u RD. Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij wkp 18 en 
boomkruisje gaat u L (20/geel).  Na 750 m gaat u  
aan de omgekeerde Y-splitsing RD (20). Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD (20).  
 

(Degene die de 12 km loopt (gestart in Moelingen), 
gaat  hier L (geel) het smalle pad gelegen tussen 
hagen/afrastering omhoog. Na 200 m wordt het pad 
een stijgende veldweg/graspad. 200 m verder gaat u 
boven aan de T-splitsing L (15/geel/blauw/rood) over 
de veldweg, die een dalende veldweg wordt met links 
prachtig uitzicht over het Land van Herve. Ga dan   
verder bij **** in punt 5).   
 

Volg nu geruime tijd het licht stijgende holle 
grindpad langs en door de bosrand. Na 1 km gaat 
u  aan de T-splitsing bij  wkp 20 R (21/rood).  
 

3.  50 m verder gaat u aan de 3-sprong bij wkp 21 
L (38. Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD 
(rood) het pad beneden door en langs de bosrand 
van het Hoogbos.  (Na 250 m passeert u rechts een 
grote lig- relaxstoel). Na 1 km loopt u, bij bord 
“Stiltegebied“ en waterpoel, Nederland binnen en 
wordt het smal pad een breed pad/veldweg.  Bijna 
400 m verder gaat u aan de 4-sprong bij zitbank, 
waterpoel en waar de veldweg een verharde 
veldweg wordt, L (blauw) het trapje op en volg het 
pad (even) omhoog. Aan de 3-sprong bij 
veldkruis gaat u RD (blauw) over de asfaltweg en 
u passeert in Mheer enkele fraaie vakwerkhuizen.   
 

(De mooie rijksmonumentale voormalige 
vakwerkboerderijtjes t.w. de huisnrs. 23- 21 -19  
dateren uit de 19e eeuw (dus uit 1800). Dan  
 passeert u bij huisnr. 15 een kruis in muurnis).  
 

Aan de doorgaande weg gaat u L steil omhoog.   
 

(Loop links van de weg over de klinkerstrook. Bij het 
omhoog lopen van d’r Hoesberg passeert u links een 
mooi wegkruis en twee mooie zitbanken.  
 

Rechts passeert u de voormalige pastorie (nr.9) met 
het grote muurkruis. Het hoofdgebouw, dat 
grotendeels met breuksteen is gebouwd. stamt uit 
1670).   
 

4. Boven, vlak voor de St Lambertuskerk (1876-
1881), gaat u tegenover café Quanten (sponsor 
van de wandelgids, een fijne pauzeplek met groot 
terras) en bij het bronzen beeldje van harmonie 
St. Cecilia Mheer (1821) L over de kasseienweg 
naar kasteel Mheer.  
 

(Via de kapel in de H. Lambertuskerk (1881) is het 
mooie interieur van de kerk te zien. Op het kerkhof 
(rechts van ingang kerk) staat de rijksmonumentale 
grafkapel (1864) van de familie de Loë (eigenaar 
kasteel Mheer). 
 

**** Via toegangspoort (zie infobordje geschiedenis 
kasteel) steekt u RD de binnenplaats over, met 
rechts prachtig zicht op het kasteel en loop RD. 
Aan de andere kant van het kasteel volgt u de 
grindweg die naar rechts en dan naar links buigt. 
Even verder loopt u door de lange mooie licht 
stijgende lindelaan. 
 

(Kijk voordat u door de lindelaan loopt nog even 
achterom en u heeft mooi zicht op het kasteel en de 
daar achter staande kerk).  
 

Aan het einde van de oprijlaan gaat u R de 
veldweg omlaag met links schitterend uitzicht 
over het Maasdal.  
 

(Voor u in de verte ziet u boven de kerk in Eckelrade 
(Ikkelder)).  
 

Beneden na draaihekje/breed ijzeren hek  gaat u L  
de smalle asfaltweg omlaag. Negeer zijpaden.   
 

(Beneden passeert u links gasexportstation Libeek, 
waar vanaf 1966 aardgas vanuit Slochteren naar 
België wordt uitgevoerd.  
 

Rechts ziet u de grote carréboerderij Hoeve Libeek 
waarvan de oudste delen uit de 13e eeuw stammen). 
 

Waar na 500 m de doorgaande weg boven naar 
rechts buigt, gaat u bij enkele dikke keien L 
(rood) de veldweg omhoog, die na 200 m bij 
doodlopende veldweg, grote oude schuur en inrit 
naar het importgasstation ’s Gravenvoeren, naar 
rechts (rood/groen) buigt. Aan de ongelijke  
4-sprong bij wkp 19, zitbank, boomkruis en de 
ruim 27 m hoge  lindeboom genaamd 
Huuskesboom RD (15).  
 

(De linde is als markeringsboom op de toenmalige 
grens tussen het Graafschap Dalhem en het Land  
van Valkenburg, de huidige grens tussen Nederland 
en België. geplaatst  De boom is geplant in de 2e 
helft van de 18e eeuw en werd gebruikt 
als spijkerboom, een boom waaraan het volksgeloof 
geneeskrachtige werking toeschreef.  Door het slaan 
van een spijker of nagel werd genezing 
afgedwongen.  
 

De naam van de linde verwijst naar een huisje 
(huuske) dat hier vroeger stond. 
 

Na 250 m passeert u links grenspaal no. 27 met het 
jaartal 1843. U loopt hier precies op de grens van 
Nederland en België).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (15).   
 

(Hier heeft u rondom prachtig uitzicht. Even verder 
ziet u rechts in de verte de krijtrotsen bij de sluis van 
Ternaaien aan het Albertkanaal (België). Voor u ziet 
u de cementfabriek aan het Albertkanaal in Lixhe).  
 

5.   Na 500 m meteen voorbij laagstamboomgaard 
gaat u aan de 3-sprong L (blauw/rood) de 
veldweg omhoog.   
(Boven heeft u weer schitterend uitzicht o.a. op het 
Land van Herve).  
 

Na bijna 600 m wordt de veldweg bij grenspaal nr. 
26  en gasleidingpaal 502 een dalende veldweg. 
Negeer na de volgende 600 m, graspad/veldweg 
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links (geel) omlaag en loop verder RD 
(15/rood/blauw/geel) over de veldweg.  **** Aan de 
4-sprong bij zitbank, wkp 15 en de hooggelegen 
kapel genaamd Trichterbeeldje  met groot kruis 
gaat u R (14/blauw/geel/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 
Rome-Trier-Maastricht-Nijmegen.  
 

Het Trichter beeldje wordt in het gemeentehuis van 
Voeren bewaard. De kapel stamt waarschijnlijk uit 
1850 en is in 1950 gerestaureerd) 
 

Na 300 m passeert u boven gasleidingpaal nr. 503 
A en infobord “Kruisgraaf”. 150 m verder  
passeert u grenspaal nr. 29 en de grenssteen van 
de gemeente Eijsden-Margraten en loopt u 
Nederland binnen.   
 

(Even verder bij het grote grasveld heeft u mooi 
uitzicht over het Belgische Land van Herve met o.a. 
de steenbergen van de voormalige Waalse 
steenkolenmijnen in Micheroux en Blegny. Even 
verder ziet u rechts de uitkijktoren op de 
Mescherheide).   
 

Aan de 3-sprong bij veld- devotiekruis ’t Sjwart 
Kruiske, zitbank en wkp 14 gaat u RD 
(rood/zwart/blauw) omhoog.  Steek bij wegkruis 
en zitbank de doorgaande weg over en loop bij 
verbodsbord RD (blauw) over de asfaltweg, die 
een dalende veldweg wordt.   
 

(U kunt hier bij de doorgaande weg een uitstapje 
maken naar de 9 m hoge uitkijkpost op de 
Mescherheide (300 m). Ga dan hier R en ga meteen 
rechts het trappenpad omhoog. Loop nu parallel aan 
de doorgaande weg richting uitkijktoren. Op de 
uitkijktoren (met oriëntatieborden) heeft u bij helder 
weer prachtig uitzicht. Bij de uitkijktoren ligt een 
infosteen/luisterplek met infobord over de 
Liberation/bevrijdingsroute. Bij de toren staan ook 
twee bijzondere picknickbanken).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw/wit-rood) 
omlaag. Let op! Na 50 m gaat u bij dikke 
bloedbeuk en wegwijzer L (Krijtlandpad/zwart/ 
geel-rood) het pad omhoog. Volg boven het pad 
RD parallel aan de links staande afrastering/rij 
bomen.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht. Voor u ziet u in Eijsden de 
Martinuskerk in Breust. Voor u ziet u ook weer de 
krijtrotswand aan het Albertkanaal bij de sluis van 
Ternaaien. Rechts ziet u de Sint Pietersberg. Rechts 
in de verte ziet u Maastricht. Helemaal rechts in de  
verte ziet u steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in Winterslag/Waterschei (Genk)).   
 

Bij bord “Mescher Plukbos” negeert u zijpad 
scherp rechts omlaag. Meteen daarna aan de  
3-sprong bij zitbank en infobord gaat u RD 
(rood/geel-rood) de holle veldweg omlaag, waarin 
links een grote dassenburcht ligt. Beneden aan 
de smalle asfaltweg gaat u R (geel-rood) omlaag.  
  

6.   Aan de ruime 3-sprong bij zitbank gaat u RD/R 
omhoog. Na bijna 100 m gaat u L over het 
bospaadje.  Beneden steekt u R via brug de 
autoweg A2 over. Aan de 4-sprong bij ANWB-
wegwijzer in Mariadorp gaat u L.  (Voor info over 
Mariadorp (“de Klonie”)  zie infobord dat rechts aan 
de doorgaande weg staat). Aan de 3-sprong bij de 
Maria Tenhemelopnemingskerk gaat u L 
(Pisartlaan) door de lindelaan.  
 

(Loop over het links van het fietspad gelegen 
graspad).  (De 141 linden, Zilverlindes langs de 
doorgaande weg en Zwartelinden tussen het fietspad 
en groenstrook, vervangen de in 2018 gekapte zieke 
prachtige kastanjebomen).  
 

Na 250 m gaat u, tegenover het sportcomplex van 
S.V.M.E., L richting het crematorium Walpot. Na  
40 m gaat u R (wit) over het (gras)pad.  
 

(Links ziet de glazenkoffietafelruimte “La Mémoire” 
van het crematorium).  
 

Steek bij de KPN telecommunicatie-mast de 
asfaltweg over en loop bij zitbank en afsluitboom 
RD over het smalle bospad. Boven aan de T-
splitsing gaat u R. Voorbij afsluitboom gaat u aan 
de smalle asfaltweg bij de voormalige 
Zinkwitfabriek L. Even verder buigt de weg naar 
rechts.  
 

(Op het adres Voerstraat 4 passeert u de mooie 
carréboerderij Kerenshof (1695)).  
 

Even verder loopt u onder de spoorlijn 
Maastricht-Luik door.  
 

(Als u meteen na deze brug L het paadje omhoog 
loopt, komt u boven bij een mooi plekje aan de hier 
gekanaliseerde Voer).   
 

7. Aan de T-splitsing in de buurtschap Hoog-
Caestert  gaat u L.  Vlak daarna aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u RD (wit/rood) en even verder 
steekt u de Voer over.   
 

(Hier ziet u aan de doodlopende weg rechts de  
Breusterwatermolen (1791), die tot 1972 operationeel 
was).  
 

Bij huisnr. 61, wkp 6 en voor het plaatsnaambord 
Eijsden gaat u L (wit/7) over de asfaltweg, die 
voorbij de spoorwegovergang een veldweg wordt 
die naar rechts buigt en onder het 
autowegviaduct doorloopt.  Aan de 3-sprong na 
viaduct gaat u R (wit) over de veldweg. Voorbij 
huis met Lourdesgrotje in tuin gaat u aan de  
T-splitsing bij zitbank R (8/wit).   
Aan de 3-sprong bij voormalige lagere 
school/zusterklooster, waar in de tuin een 
Mariabeeld staat, gaat u RD (Bijsstraat/fr.420).  
Aan de kruising gaat u R (fr.420) en u komt bij 
Brocante Onder de Poort, de sponsor van deze 
wandeling, waar u op zondag en maandag nog 
iets kunt eten of drinken. Kijk ook even aan de 
straatkant in de “etalage”. Er zijn leuke spulletjes 
te koop. De vriendelijke uitbaters Ralf en Mieke 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.
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Hier aan het Kerkplein staat de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopnemingskerk. De huidige met breuksteen 
(voornamelijk kalksteen) gebouwde romaanse toren stamt uit 12e eeuw. De muren van het schip dateren uit de 16e 
eeuw.   Op het plein staat een oorlogsmonument met de vorm van een obelisk. Op het kerkhof staat een groot 
bijzonder oorlogsmonument. In Moelingen werden op 4 augustus 1914, Eerste Wereldoorlog, door de Duitse 
troepen 72 woningen in brand gestoken. Aanleiding was het opblazen van de brug over de Maas in Visé. 

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.   

 

 


