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Tijdens deze grensoverschrijdende wandeling, wandelt u over graspaden en via een veldweg loopt u naar
Mesch. U klimt een veldweg omhoog en dan wandelt u de Voerstreek binnen. In ’s Gravenvoeren steekt u
de Voer over en dan klimt u omhoog naar een kapel met picknickplek. Via een rustig weggetje loopt u naar
Mesch en via veldwegen en graspaden wandelt u terug naar de ijssalon met heerlijk schepijs. Behalve de
klim vanuit Mesch is het een gemakkelijke wandeling. TIP: Het hostel bij de ijssalon is een prima locatie
voor een wandelvakantie in de Voerstreek.
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blz 2 van 3
Totaal omhoog

8,51 km

2 uur

64 m

64 m

Startadres: IJssalon - terras Mêrsy – Hostel Molen van Moelingen, Voerenstraat 52, Moelingen. Geopend:
Dagelijks vanaf 10.30 uur. Parkeer op de parkeerplaats.

1498. MOELINGEN 8,5 km
1. Met uw rug naar de ingang van het terras en
parkeerplaats gaat u R over de doorgaande weg.
Meteen daarna gaat u, voorbij de grote villa
(huisnr. 231), L (11) over de smalle asfaltweg die
even verder een veldweg/graspad wordt. Aan de
3-sprong gaat u R (11).
(U kunt hier ook L (Cattestraat) over de smalle
asfaltweg gaan. Aan de 3-sprong gaat u R
(Mescherstraat) door de woonwijk. Steek de
doorgaande weg over en loop RD de veldweg
omhoog. Ga nu verder bij **** in dit punt).
Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-sprong
bij Mariakapel RD over het (gras)pad. (U verlaat
route 11). Aan de doorgaande weg gaat u L over
het fietspad. Na 250 m gaat u aan de 4-sprong R
de veldweg omhoog. **** Na bijna 150 m loopt u
bij grenspaal nr. 36 Nederland binnen. Aan de
T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 9
in
Mesch gaat u R (10). Vlak daarna aan de 3-sprong
bij wkp 10 gaat u RD (11) en u passeert rechts bij
school een oorlogsmonument.
(Op 12 sept. 1944 was Mesch het eerste
Nederlandse kerkdorp dat bevrijd werd door
Amerikaanse soldaten van de Old Hickory Divisie.
Een onderdeel hiervan was de 113e cavaleriegroep
(bijgenaamd Red Horse).
Hier ligt ook de gedenksteen t. h. a. de 24-jarige
Leonard John Hoffman, de eerste Amerikaanse
soldaat die hier vlakbij gedood werd tijdens de
bevrijding van Nederland).
Meteen daarna bij wkp 11 en het kunstwerk van
Vera de Haas “twee hanen op stok” gaat u L over
de smalle asfaltweg/voetpad. Aan de 4-sprong bij
groot muurkruis versierd met twee lantarentjes,
hangend aan de pastorie (17e/18e eeuw), gaat u
RD over het voet- klinkerpad.
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij de
Pancratiuskerk, die tot de oudste kerken van
Nederland hoort. 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 u mooi zicht op het
interieur van dit oude kerkje. Aan het begin van het
kerkhof staat een groot Mariabeeld).
Aan de asfaltweg gaat u L. Aan de 3-sprong gaat
u L (Bovenstraat) en u steekt via brug (1885/zie
linker zijkant brug) het beekje de Voer, een zijbeek
van de Maas, over.
2. Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank,
wegkruis en molensteen tegen muur gaat u RD.
(De rijksmonumentale woning links (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).
De weg
buigt meteen daarna
bij de
rijksmonumentale hoeve Op den Dries (1765)
rechts omhoog. Negeer bij zitbank zijweg rechts
(Bourgogne) omlaag. Meteen daarna gaat u aan
de 3-sprong bij wkp 13 L (14/Steenbergsweg) de
holle veldweg omhoog. Na 250 m gaat u omhoog
lopend aan de 3-sprong bij verbodsbord R
omhoog
met
rechts
van
u
een
kersenhoogstamboomgaard. Na 100 m bij ijzeren
hekken buigt de stijgende veldweg naar links.
(Hier heeft u prachtig uitzicht over de Voerstreek en
het Land van Herve o.a. op de St. Lambertuskerk in
’s Gravenvoeren, waarvan de toren uit de 14e eeuw
stamt en het torentje van het voormalig
Ursulinenklooster (1852)).
100 m verder buigt de veldweg weer links
omhoog.
(Hier heeft u weer schitterend uitzicht
Voerstreek en het Land van Herve).

over de

Bij turquoise geverfd veldkruis (staat links in haag)
en bij ijzeren toegangshek van afgelegen woning
buigt de veldweg rechts omhoog met rechts van
u de wijngaard “Sjteineberg”. Boven wordt de
veldweg een (gras)pad. Aan het einde van de
veldweg/graspad gaat u in het weiland bij bordje
“verboden toegang” L (gele pijl) door het weiland
met rechts een akker.

In de hoek van het weiland gaat u L (gele pijl).
Vlak daarna gaat u scherp R de uit- inrit van het
weiland omlaag. Beneden gaat u R de holle
veldweg met de rode beuken omhoog. Na 150 m
gaat u boven aan de T-splitsing, bij veldkruis,
zitbank en wkp 14 R (15) de veldweg omhoog.
(Na 100 m heeft u boven rechts weer schitterend
uitzicht o.a. op steenbergen (terrils) van voormalige
Waalse steenkolenmijnen in o.a. Blegny en
Micheroux).
Na 250 m loopt u bij grenspaal nr. 29 en
grenssteen van de gemeente Eijsden-Margraten
België binnen en wandelt u de Voerstreek binnen.
Volg nu nog geruime tijd de veldweg, die voorbij
gasleidingpaal nr. 503 A een dalende veldweg
wordt, RD (15).
(Omlaag lopend heeft u een eind verder weer
prachtig uitzicht).
3. Na 500 m aan de 4-sprong bij zitbank en
hooggelegen kapel genaamd Trichterbeeldje met
groot kruis gaat u bij wkp 15 RD (16) de holle
stenige veldweg omlaag.
(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)
Beneden aan de 4-sprong bij veldkruis (’t Kwiezel
Kruske), wkp 16 en in het midden een lindeboom
gaat u RD (17/Gielessestraat) de betonnenweg
omlaag. Negeer bij zitbank doodlopende weg
rechts (Mulleke). Steek in ’s Gravenvoeren, bij
Mariakapel (1949), het beekje de Voer en de
doorgaande weg over en ga R.
(Hier vlak voor de doorgaande weg kunt u links bij
het grote herenhuis/hoeve (nr.14/1921) op de
trappen aan de Voer pauzeren, een leuke
pauzeplek).
Meteen daarna gaat u L (17/Hoffert) de asfaltweg
omhoog, die na 100 m een stijgende holle
veldweg wordt. Boven aan de Y-splitsing gaat u R
omlaag, met links de H. Jozefkapel. (U verlaat
route 17). Vlak daarna aan de 4-sprong bij
picknickbank gaat u bij groot wegkruis R de
smalle asfaltweg omlaag.
4. Steek de doorgaande weg over en loop bij
zitbank en op hardstenen sokkel staand wegkruis
RD (11/ Grijzegraaf) over de (doodlopende) weg.
Na 400 m bij de waterzuiveringsinstallatie van
RWZI Voeren van Aquafin en bij twee grote witrode ronde betonnen afsluitpalen wordt de
asfaltweg een smalle holle asfaltweg. 100 m
verder, bij links in graft staande grenspaal nr. 32
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(zie achterkant) en bij grenssteen van de
gemeente Eijsden-Margraten, loopt u Nederland
binnen. Aan de 3-sprong, bij wegkruis en twee
lindebomen in het midden, gaat u RD. Meteen
daarna negeert u bij zitbank veldweg links
omhoog. Aan de 3-sprong, voorbij wegkruis en
bij wegkruis, gaat u RD en u loopt Mesch binnen.
Voorbij
de
voormalige
dorpsschool
(t/m1942/huisnr. 19/nu gymzaal) en meteen
voorbij het kunstwerk “twee hanen op stok”, wkp
11 en het voormalig dorpscafé (nr. 14) gaat u bij
gedenksteen/infobord en de huidige basisschool
L (2) de asfaltweg omhoog, die vlak daarna een
stijgende (holle) veldweg/graspad wordt.
(Via deze veldweg begon op 12 sept. 1944 om 10.00
uur de bevrijding van Nederland. Vlakbij grenspaal
35, waar u bijna aan het einde van het pad langs
komt en waar een herinneringskruis staat,
sneuvelde de 24-jarige Leonard John Hoffman op
Nederlands grondgebied tijdens een kort maar hevig
vuurgevecht met terugtrekkende Duitsers. Hij was de
eerste Amerikaanse soldaat die gedood werd tijdens
de bevrijding van Nederland. Hij ligt begraven op de
grote Amerikaanse militaire begraafplaats in het
Belgische Henri-Chapelle).
Steek na 600 m boven voorbij het rechts staand
herdenkingskruis aan de 24 jarige Leonard John
Hoffman en bij grenspaal nr. 35, die links in de
laagstamboomgaard staat,
voorzichtig de
doorgaande weg over en loop RD (2) over de
veldweg met links de hoge beukenhaag.
(Na 200 m ziet u rechts in de verte de grote
cementfabriek in Lixhe aan het Albertkanaal).
5. Na de volgende 600 m steekt u beneden bij
herinneringskruis ”kruisje voor de gehangenen”
de doorgaande weg Eijsden - Battice over en gaat
u R (2) over het fietspad.
(In het infokastje kunt u lezen welke verschrikkelijke
oorlogsdaad hier in 1914 heeft plaatsgevonden).
Na 200 m gaat u voorbij gasleidingpaal nr. 507 en
bij km paal 22 L (2) over de veldweg. Een eind
verder loopt u bij infobord heel eventjes langs de
meanderende Berwinne, een zijbeek van de Maas.
Aan de doorgaande weg, die na 250 m naar
rechts buigt, gaat u L.
(U kunt hier ook de doorgaande weg oversteken en
loop dan RD over het (gras)pad. Aan de 3-sprong bij
Mariakapel gaat u L. Meteen daarna aan de volgende
3-sprong gaat u RD over de veldweg. Aan de
doorgaande weg gaat u R en meteen daarna gaat u
L en u komt weer bij IJssalon - terras Mêrsy)
Na ruim 300 m komt u tegenover de mooie villa
(1920/huisnr. 51) links bij het leuke terras van
Mêrsy waar u nog een lekker ijs kunt eten of een
heerlijk stuk vlaai. De twee jonge uitbaatsters
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.
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