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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,22 km  2.50 uur  76 m  106 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.   
Tijdens deze licht heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling tussen twee leuke horecazaken, 
wandelt u via voetpaden omhoog naar de uitkijktoren Mescherhei, met prachtig uitzicht.  Via een mooie 
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holle weg daalt u af naar de buurtschap Mesch en dan steekt u de Belgische grens over. Via graspaden 
wandelt u naar Brasserie de Berwien in Moelingen, waar u fijn kunt pauzeren. Via veldwegen loopt u naar 
de buurtschap en grensovergang Withoes en na een stukje over het fietspad klimt u omhoog naar een 
plateau. U daalt af door het Mescher Plukbos en via veldwegen en een bospaadje loopt u naar Eetcafé De 
Bosrand. U kunt ook starten bij Brasserie De Berwien  en fijn pauzeren bij  Eetcafé de Bosrand, start dan 
bij punt 4. 
 

 
 

Startadres: Eetcafé De Bosrand,  Moerslag 4,  Sint Geertruid. Tel: 043-4098371.  
Dagelijks open vanaf 10.00 uur, dinsdag gesloten.   Parkeer op de parkeerplaats, als deze vol is kunt u links het 
weiland in rijden. 

 

 
 

Startadres: Brasserie De Berwien, Withuisstraat 2, Moelingen.  Tel:0032-43811262. Geopend: Dagelijks 
vanaf 10.00 uur, maandag gesloten. (Start bij punt 4).   Parkeer langs het riviertje La Berwinne. 
 

 
 

1534. SINT GEERTRUID - Moelingen 12,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang en het terras gaat u 
L over het pad langs de doorgaande weg. Na  
100 m gaat u aan de 3-sprong, bij wegkruis en 
verbodsbord, L (wit-rood) de smalle asfaltweg 
omhoog, die 100 m verder twee haakse bochten 
maakt.   
(Bij  dit wegkruis is de as uitgestrooid van Jo Huyten, 
de eerste wandelspotter van deze wandelgids).  
 

Na 400 m gaat u R (wit-rood/geel-rood) de 
veldweg omhoog, die een dalende holle veldweg 
wordt.  Na 500 m gaat u bij ijzeren hek L (geel-
rood), het smalle pad omhoog, dat een dalend 
smal hol pad wordt. Aan de asfaltweg gaat u L 
omlaag. Na 50 m gaat u L (geel-rood/wit-rood) 
over de veld- bosweg en na 30 m passeert u 
rechts een zitbank.  Aan de 3-sprong gaat u R en 
volg nu RD de licht stijgende verharde veldweg.  
 

2. Na 150 m gaat u aan de 4-sprong RD de 
veldweg omhoog.  Negeer na 600 m bij bloedbeuk 
en wegwijzer zijpad rechts en loop RD (geel-
rood/Pelgrimspad) de verharde veldweg omhoog.    
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L de veldweg 
omhoog met na 150 m links mooi uitzicht. Let op! 
Waar na 400 m rechts de laagstamboomgaard 
eindigt, gaat u R over het licht stijgende smalle 
pad met rechts de laagstamboomgaard.    
 

(Hier heeft u links mooi zicht op Eijsden en op de 
hoge krijtrotsen gelegen bij de sluis van Ternaaien 
aan het Albertkanaal (België)).  
 

Steek de doorgaande weg over en ga R over het 
graspad met even verder rechts een 
meidoornhaag/dalende asfaltweg. 
 

(Hier staat links op de Mescherheide, de 9 m hoge 
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). 
 

Aan het einde gaat u de trap omlaag en meteen 
daarna aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis 
gaat u bij verbodsbord L veldweg omhoog.  Aan 
de 3-sprong bij veldkruis en zitbank gaat u R de 
holle veldweg omlaag. Negeer zijpaden. Na bijna 
800 m, beneden aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 13 in Mesch, gaat u R 
(12) en negeer meteen, bij zitbank, asfaltweg links 
(Bourgogne) omlaag. Bij de rijksmonumentale 
Hoeve Op den Dries (1765) buigt de dalende weg 
naar links.   
 

3, Meteen daarna  aan de 3-sprong bij wegkruis, 
zitbank en molensteen tegen muur gaat u RD 
(Bovenstestraat) en steekt u via brug (1885/zie 
rechterkant brug) de Voer over.  
 

(De rijksmonumentale woning rechts (nr. 10) is een 
voormalig café met hoefsmederij (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). 
 

https://www.eetcafedebosrand.nl/
http://www.deberwien.be/
tel:0032-43811262
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Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (Red Horse 
straat). Na 100 m gaat u R (geel/rood/zwart) over 
het voet- klinkerpad. Aan de 4-sprong, bij groot 
muurkruis versierd met twee lantarentjes, 
hangend aan de pastorie (17e/18e eeuw), gaat u 
RD over de smalle asfaltweg/voetpad. 
 

(Als u hier R gaat, 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 een mooi uitzicht op het 
interieur van dit oude kerkje) 
 

Aan de T-splitsing, bij het kunstwerk van Vera de 
Haas  “twee hanen op stok”, gaat u R. Meteen 
daarna, bij wkp 11 en bij bevrijdingsmonument 
gaat u RD (10).  
 

(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).  
 

Ook ligt hier een 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, aan de 3-sprong bij wkp 10, gaat 
u RD (8/Grijzegraaf). Vlak daarna aan de 3-sprong 
bij  speelveldje en wkp 9 gaat u bij verbodsbord L 
(8/wit-rood) de veldweg omhoog. (Omlaag lopend 
passeert u na 400 m links grenspaal no. 36). Aan de 
doorgaande weg gaat u L over het fietspad.  Na 
250 m, meteen voorbij huisnr. 27, gaat u bij aardig 
optrekje, R (wit-rood) over de veldweg/graspad.  
Aan de 3-sprong, bij Mariakapel, gaat u RD. Na  
50 m gaat u aan de volgende 3-sprong L (2). Aan 
de doorgaande weg in Moelingen gaat u R met 
links de Berwinne/Berwijn, een zijbeek van de 
Maas. Aan de kruising komt u rechts bij Brasserie 
De Berwien, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het terras iets kunt eten of 
drinken.  
 

4. Met de rug naar de ingang van de brasserie 
steekt u RD de doorgaande weg over en loopt u 
bij groot stenen wegkruis (1768), 
oorlogsplaquette en voormalig gemeentehuis 
(boven)/lagere jongensschool (beneden) RD 
(Dorpsstraat). Aan de 4-sprong gaat u R 
(Bijsstraat). Aan de 3-sprong, bij de voormalige 
lagere meisjesschool/zusterklooster, waar in de 
tuin een Mariabeeld staat, gaat u RD (7).   
 

(Als u hier aan de 3-sprong R gaat, ziet u achter het 
voormalig klooster duidelijk de voormalige lagere 
meisjesschool). 
 

Aan de 3-sprong, bij zitbank en wegkruis, gaat u 
RD over de veldweg.  Aan de 4-sprong, bij wkp 7 
gaat u R (9).  Aan het einde, voorbij parkeerplaats 
gaat u in de buurtschap Withuis L langs de 

doorgaande weg en u passeert meteen links 
Brasserie De Grens.   
 

(Withuis was tot de opening (1992) van de 
(voormalige) douanepost Eijsden-Moelingen aan de 
A-2 een levendige grensplaats met veel 
expeditiekantoren en enkele cafés).   
 

Na 150 m steekt u de Voer, een zijbeek van de 
Maas over en u passeert het voormalig vervallen 
Caltex tankstation (1950/erfgoed). Aan de  
4-sprong, bij ANWB-wegwijzer, loopt u RD over 
het fietspad.  Waar de doorgaande weg na 400 m 
naar links buigt, gaat u R de asfaltweg omhoog.  
Meteen daarna, aan de T-splitsing, gaat u R de 
smalle eenrichtingsweg omhoog.  Na bijna 100 m 
gaat u bij ijzeren hek L de veldweg omhoog, die 
een holle stijgende veldweg wordt, waarin een 
dassenburcht is gelegen.  
 

5. Na ruim 400 m gaat u, boven aan de 3-sprong 
bij zitbank en infobordje, RD en na 30 m gaat u bij 
bord “Mescher Plukbos” L het pad omlaag. 
Meteen daarna voorbij afsluitboom gaat u aan de 
3-sprong L het brede bospad omlaag. Negeer 
zijpad rechts en een eind verder buigt het pad 
rechts omlaag. Aan de 4-sprong gaat u L het 
brede bospad verder omlaag door het plukbos.  
Voorbij afsluitboom en infobord gaat u R de 
asfaltweg/fietspad omhoog, met even verder links 
aan de A2, de parkeerplaats/tankstation Patiel.  
Negeer, na 400 m, veldweg rechts omhoog en 
volg RD de smalle asfaltweg, die even verder een 
dalende/stijgende holle asfaltweg wordt. Negeer 
na bijna 600 m bij bord 
“Grondwaterbeschermingsgebied”, pad rechts.   
50 m verder voorbij het rechts staand stenen 
moordkruis negeert u veld- bosweg rechts.  
 

(Het stenen moordkruis met tekst, herinnert aan  de 
26 jarige jonckman (vrijgezel)  Lambert Kaspars uit 
het Belgische ‘s Gravenvoeren, die hier op 13 juni 
1732 is vermoord). 
 

Bijna 50 m verder gaat u R het smalle holle  
bospad omhoog. (U heeft hier al gelopen).  Aan de 
T-splitsing, bij ijzeren hek, gaat u L over de 
veldweg met schuin links weer zicht op de 
krijtrotsen bij de sluis van Ternaaien. Aan de  
doorgaande weg gaat u R het tweerichtings- 
fietspad omlaag.     
 

6. Let op! Na 200 m, voorbij de woningen 
Hubertushof (nr.1) en de Hakkeknop (nr.3) met 
blinden/klapdeurtjes bij de ramen, gaat u 
beneden 20 m voor het verkeersbord “60 km”, L 
bij breed houten hek via klaphek over het bospad.  
Vlak daarna voorbij stalen afsluitboom gaat u aan 
de T-splitsing R over pad door en langs de 
bosrand van het Savelsbos. Voorbij klaphek 
steekt u R de doorgaande weg en fietspad over 
en gaat u bij dassendoorgang L over het 
grindpad.  Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u 
RD en na 100 m komt u bij Eetcafé De Bosrand, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het terras nog iets kunt eten of drinken. 


