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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling door de Voerstreek, loopt u eerst omhoog 
naar de Mescherberg en via het natuurgebied de Waardhoff loopt u omlaag naar Mesch van waar u naar de 
rand van ’s Gravenvoeren loopt. Dan volgt u geruime tijd een veldweg naar het Franstalige dorpje Berneau. 
U loopt omhoog naar een plateau en dan daalt u af naar het dorp Moelingen. Via veldwegen wandelt u naar 
de Eijsdense buurtschap Hoog-Caestert en dan loopt via leuke paden terug naar de brasserie. Tip: U kunt 
ook starten in Berneau en dan fijn pauzeren bij de brasserie, start dan bij punt 4. Het is een wandeling om 
lekker uit te waaien.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,30 km  3.10 uur  59 m  118 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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Startpunt: Brasserie D’n Druimer, Rijksweg 258, Eijsden - Mariadorp. Tel: 06-24253636. Parkeer op de 
parkeerplaats. 
 

Startadres: Parkeerplaats Rue des Trixhes 33, Berneau. Start dan bij punt 4. 
 

 
 

1544. EIJSDEN – Berneau 13,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R 
over het fietspad. U steekt de snelweg A2 over en 
dan gaat u meteen na de brug bij vangrail L over 
het smalle bospad, dat meteen rechts omhoog 
buigt. Aan de asfaltweg gaat u R. Vlak daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u RD/L omhoog. Na 
100 m gaat u L (geel-rood) de (holle) veldweg, 
waarin rechts een grote dassenburcht is gelegen, 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank en 
infobord gaat u R de veldweg omhoog.  
 

(Even verder heeft u rechts mooi uitzicht over het 
Maasdal en het Land van Herve. De grote fabriek, die 
u ziet  is de  cementfabriek die gelegen is aan het 
Albertkanaal in het Belgische plaatsje Lixhe). 
 

Aan de doorgaande weg gaat u L omhoog.  Na 
100 m, bij huisnr. 3 en nabij de Mescher 
Steenberg (zwerfstenen) en infobord, gaat u 
scherp R het brede graspad omlaag.  
  

(Via het infobordje bij de grote zwerfstenen, die door 
de Maas zijn meegevoerd, kunt u zien hoeveel 
honderden miljoenen jaren oud deze stenen zijn).  
 

Na 50 m gaat u L, bij breed ijzeren hek, door het 
draaihekje en loopt u bij infobord, tuynhaag 
(gevlochten haag), vogelkijkpunt RD over het 
graspad door het natuurgebied Waardhoff met 
rechts uitzicht over het  Land van Herve (België). 

(Dus niet R over het graspad). Negeer zijpad rechts 
omlaag en u passeert meteen infozuilen, 
minibieb, insectenhotel en bijenoase. Meteen 
daarna aan de 3-sprong, bij grote zwerfsteen, 
gaat u L het graspad omhoog. Na 100 m gaat u 
boven aan de T-splitsing bij infobord en zitbank, 
een genietplekje waar u schitterend uitzicht heeft 
over het Land van Herve, R het brede graspad 
omlaag, dat naar rechts buigt. Negeer zijpaden en 
volg het pad, met links de bosrand, omlaag.  
Bijna beneden gaat  u L via draaihekje het bos in 
en ga dan meteen bij boom met Mariakapelletje 
en vogelhuisjes het trappenpad omlaag dat 
meteen daarna links omlaag buigt.   
 

(Als u op het punt waar het trappenpad links omlaag 
buigt, R gaat komt u meteen bij stenen zitbank met 
mooi uitzicht).   
 

2. Beneden gaat u, na draaihekje, L het graspad 
omhoog met links  de bosrand.  
 

(Het bos links is het leefgebied van vliegende herten. 
Zie bordjes met afbeelding van een vliegend hert).  
 

Loop aan het einde, bij waterpoel en infobord, RD 
langs de zijkant van het ijzeren hek. Bij uitstroom 
van regenwaterbuffer, gaat u R de holle grind- 
bosweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD (13) 
verder omlaag. Beneden aan de 3-sprong in 
Mesch, bij wandelknooppunt (wkp) 13, gaat u R 
(12) over de betonnenweg. Negeer meteen bij 
zitbank weg links (Bourgogne) omlaag en dan 
buigt de asfaltweg bij de rijksmonumentale 
carréhoeve Op den Dries (1765) naar links. Aan 
de 3-sprong bij wegkruis, zitbank en molensteen 
tegen muur, gaat u RD (Bovenstestraat) en steekt 
u via brug (1885/zie rechter zijkant brug) 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 en de twee houten palen, travalje, 
waarin het (boeren)trekpaard kon worden vastgezet 
zodat het door de hoefsmid bekapt/beslagen kon 
worden).  
 

Vlak daarna, aan de 3-sprong, gaat u L langs 
huisnr. 3. Aan de 3-sprong RD. Buiten de 
bebouwde kom aan de 3-sprong bij wegkruis gaat 
u bij verbodsbord L (17/fietsroute 422)  over de 
smalle asfaltweg.  
 

(Na circa 300 m passeert u rechts, iets hoger in de 
berm staande, grenspaal no.32 (achterkant) en loopt 
u België binnen). 
 

Na 400 m, bij twee wit-rode ronde afsluitpalen, 
oude grenssteen en RWZI Voeren, loopt u  
‘s Gravenvoeren binnen. Steek aan de rand van 
Voeren, bij wegkruis, de doorgaande weg over en 
loop bij verbodsborden RD (17/Oude Linde) de 
smalle betonnenweg omhoog. Aan de 4-sprong 
bij wegkruis, picknickbank en de H. Jozefkapel, 
gaat u R  de veldweg omlaag.    
 

https://www.druimer.nl/


  blz 3 van 4 

 

3. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong, bij 
elektriciteitspaal en sloot/beekje, L de veldweg 
omhoog, die u 1,7 km RD volgt.   
 

(Na 500 m ziet u boven bij laagstamboomgaard 
rechts het aardgas importstation ’s Gravenvoeren).  
 

Let op! Circa 25 m vóór de eerste woningen in 
Berneau en voor begin asfaltweg gaat u bij haag  
R  (groene rechthoek) het weiland in. 
 

(Is het niet mogelijk om hier door het weiland te 
lopen, loop dan RD. Aan de doorgaande weg gaat u 
R omlaag. Steek beneden bij kerk via zebrapad de 
voorrangsweg over en loop RD omlaag richting Visé. 
Negeer bij oorlogsmonument zijweg rechts en loop 
RD. Ga nu verder bij **** in  punt 4).   
 

Loop nu RD door het weiland omlaag met rechts 
een meidoornhaag/afrastering. Beneden in de 
hoek van het weiland bij draaihekje gaat u L 
verder door het weiland met rechts afrastering.  
Na 50 m gaat u R (groene rechthoek) via 
draaihekje het (begroeide)  graspad omlaag met 
rechts volkstuintjes en links afrastering van 
weiland.  Vlak voor woningen wordt het graspad 
een dalende grindweg. Steek in Berneau bij 
huisnr. 50 schuin links de voorrangsweg over en 
ga bij verbodsbord R de weg omlaag. Beneden 
aan de 3-sprong bij het cultureel centrum “Al Vîl 
Cinse”  gaat u R en u komt meteen bij de 
parkeerplaats (alternatief startpunt).  
 

4. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L.   
Negeer zijwegen en volg de weg, met even verder 
afsluitpalen en wegkruis, RD. Na 500 m gaat u 
aan de voorrangsweg, voorbij stenen wegkruis 
(bid voor de voorbijgangers) en links staand 
oorlogsmonument, R en **** u steekt meteen het 
riviertje La Berwinne/Berwijn over.   
 

(Op de brug ziet u rechts het rugbyveld van Royal 
Rugby Club Visé. 
 

Meteen daarna tegenover huisnr. 11 ziet u links het 
stenen ongevalskruis van Alphonse Leclercq uit 
Warsage, die hier op 30 jarige leeftijd op 15 aug.1930 
verongelukte).  
 

Na 150 m, vlak voor het hoge en 230 m lange 
spoorwegviaduct, gaat u bij verbodsbord R (wit-
rood) de brede grindweg omhoog. Negeer 
grindweg rechts omhoog en loop RD de 
asfaltweg omhoog.  
 

(U loopt parallel aan de links beneden gelegen 
goederenspoorlijn Aken-Antwerpen, de Montzenlijn 
(de Nederlandse Betuwelijn)).  
 

Boven, bij hoeve Ferme Longue Vue, buigt de 
asfaltweg naar rechts en wordt een licht dalende 
veldweg met rondom mooi uitzicht. Na 900 m 
voorbij  het hoogdruk gasstation Moelingen-Dam 
van Flexys, gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L 
(2) de holle veldweg omlaag, die bijna beneden bij 
Mariakapelletje, zitbank en boomkruisje rechts (2) 
omlaag buigt. Aan de doorgaande weg bij 
ongevalskruis van L. Leclrerco uit Visé, die hier 
op 25-10-1956 bij een auto ongeluk om het leven 
kwam, gaat u R (2) omlaag. 
 

5. 150 m verder, meteen voorbij huisnr. 34 in 
Moelingen, gaat u L (2) de smalle asfaltweg 
omlaag, die voor de Berwinne  naar rechts buigt.   
Aan de 4-sprong  steekt u L via lage betonnen 
brug de Berwinne/Berwijn, een zijbeek van de 
Maas over en loop RD. Aan de 3-sprong bij mooi 
muurkruis, type vliegermodel, gaat u L. Aan de 3-
sprong bij kleuterschool gaat u RD (Kerksteeg). 
Bij het kerkplein, bij de Onze Lieve Vrouw ten 
Hemel Opnemingskerk, waarvan de  met 
breuksteen (voornamelijk kalksteen) gebouwde 
romaanse toren stamt uit 12e eeuw stamt, gaat u 
R.   
 

(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 aug. 1914, Eerste Wereldoorlog, door de Duitse 
troepen 72 woningen in brand gestoken. Aanleiding 
was het opblazen van de brug over de Maas in Visé). 
 

Aan de T-splitsing voor leuke brocante Onder de 
Poort (open op zondag en maandag) gaat u R.  Aan 
de 4-sprong gaat u L (Bijsstraat). Aan de  
3-sprong bij voormalige lagere meisjesschool/ 
zusterklooster, waar in de tuin een Mariabeeld 
staat, gaat u RD (Bijsstraat//7). Aan de 3-sprong 
bij zitbank en wegkruis gaat u L. Voorbij het witte 
huis, met het Mariagrotje, loopt u Nederland 
binnen en volgt u RD de veldweg.   Aan de T-
splitsing gaat u L over de veldweg, die na 250 m 
bij spoorlijn rechts onder het autowegviaduct (A-
2) door buigt. Volg de grindweg, die naar links 
buigt en u steekt de spoorwegovergang over. Aan 
de T-splitsing bij wkp 6 gaat u R (5) door de 
Eijsdense buurtschap Hoog-Caestert.  Na 250 m 
steekt u de Voer, een zijbeek van de Maas  over  
 

(Hier ziet u links, aan de doodlopende weg rechts, de  
voormalige Breusterwatermolen (1791-1972)). 
 

6.  Beneden aan de 3-sprong bij wegkruis en 
zitbank gaat u RD. Meteen daarna  gaat u, aan de 
3-sprong, R (Voerstraat). Loop onder het 
spoorviaduct (spoorlijn Maastricht-Luik) door en 
volg de weg die een eindje verder naar links 
buigt.   
 

(Als u voor de spoorbrug R het paadje omhoog loopt, 
komt u bij de Voer, die hier gekanaliseerd is.   
 

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

100 m, na de bocht naar links bij groot 
toegangshek van Ever Zinc (Muggenlaan 2), gaat 
u bij houten afsluitboom R het bospad omhoog. 
Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. Voorbij 
zitbanken en houten afsluitboom steekt u de 
asfaltweg over en loopt u bij de hoge KPN 
zendmast RD over het (gras)pad dat even verder 
naar rechts buigt.   
 

(Rechts ziet u even verder de glazen koffietafelruimte 
“La Mémoire” van het crematorium Walpot). 
 

Aan de asfaltweg/inrit van het crematorium gaat u 
L. Aan de voorrangsweg bij het sportcomplex van 
S.V.M.E gaat u R (Pisartlaan) over het paadje met 
links het fietspad. Negeer bij de witte Maria 
Tenhemelopnemingkerk (1960) zijweg links.  



Aan de voorrangsweg gaat u R en u komt meteen 
rechts bij Brasserie D’n Druimer, de sponsor van 

deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. Aan de zijkant is een fijn terras. 

 
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.   

 
 


