174. EIJSDEN 15,4 km

blz 2 van 4
Een pittige maar schitterende wandeling door de Voerstreek. Via Mesch en ‘s Gravenvoeren loopt u via het
Hoogbos naar Mheer waar u halverwege kunt pauzeren bij Taverne In de Smidse. Dan door weilanden van
het prachtige dal van de Noor terug.
Startpunt: Restaurant – Brasserie De Grens, Withuis 22, Eijsden (grensovergang).
U kunt ook starten bij Taverne In de Smidse,
dan bij **** in punt 4.

Dorpsstraat 29, Mheer en dan pauzeren bij De Grens. Start

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,37 km

3.30 uur

106 m

211 m

174. EIJSDEN 15,4 km
1. Met de rug naar de brasserie gaat u R. Loop
links van de weg over het voetpad. Via de
voormalige grensovergang loopt u België binnen.

Aan de doorgaande weg, gelegen op Belgisch
grondgebied, gaat u L met links Nederlands
grondgebied.

(Het buurtschap Withoes was tot de opening van de
autoweg A-2 Maastricht-Luik een drukke grenspost).

(Loop links in de berm. Een eind verder passeert u
links grenspaal no. 34).

Negeer zijweg links en loop verder RD over het
fietspad langs de doorgaande weg. Na 300 m gaat
u aan de 4-sprong L (9) over de veldweg. (Na 150
m passeert u rechts grenspaal no. 36). Aan de Tsplitsing in Mesch gaat u bij wandelknooppunt
(wkp) 9 R (10) over de asfaltweg. Aan de 3-sprong
bij wkp 10 gaat u RD (11/Grijzegraaf). Negeer
meteen daarna bij wkp 11 zijweg rechts en loop
verder RD (17).

Na 600 m, 20 m voorbij het rechts alleenstaand
huis (no. 49), gaat u R de veldweg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong bij elektriciteitspaal
loopt u RD. Steek aan de 4-sprong bij wegkruis,
picknickbank de smalle asfaltweg over en *** loop
RD de veldweg omhoog met rechts de St.
Jozefkapel. Meteen daarna aan de ongelijke 4sprong gaat u L (16) en loop de mooie holle weg
omlaag. Beneden aan de doorgaande weg gaat u
R (16). Vlak daarna gaat u L (16) en steekt u via
brug het beekje de Voer, een zijbeek van de Maas,
over. Negeer meteen na brug asfaltweg rechts en
loop bij Mariakapel (1949) RD (16/fietsroute 100)
omhoog. Negeer bij zitbank doodlopende zijweg
links (Mulleke).

(Via deze zijweg rechts kwamen op 12 sept. 1944 om
10.00 uur de eerste Amerikaanse bevrijders
Nederland binnen. Hier bevindt zich de gedenksteen
ter herinnering aan de bevrijding (WO II) op 12 sept.
1944. Mesch was de eerste plaats in Nederland die
door de geallieerden bevrijd werd. Mesch is het
meest zuidelijk gelegen kerkdorp van Nederland).
Negeer meteen daarna bij het kunstwerk van Vera
de Haas “twee hanen op stok” (voet)pad links.
Even verder gaat u aan de 3-sprong bij wegkruis
RD (17).
2. Aan de 3-sprong bij zitbank en 3 bomen gaat u
R de veldweg omhoog.
(De route volgend moet u boven 600 m langs een
soms drukke weg lopen. Wilt u dat niet. Loop dan
hier RD. Meteen daarna aan de 3-sprong bij wegkruis
gaat u RD/R over de smalle asfaltweg. Na 300 m
loopt u België/’s Gravenvoeren binnen. Steek bij
wegkruis de voorrangsweg over en loop RD (oude
Linde) de smalle asfaltweg omhoog. Boven aan de 4sprong bij wegkruis gaat u L. omhoog met rechts de
St. Jozefkapel.. Ga nu verder bijj **** in punt 2)
(U passeert in deze holle weg een grote
dassenburcht. Boven ziet u rechts de cementfabriek
in het Belgische Lixhe met de ernaast de krijtrotsen
van Haute de Froidmont).

3. Aan de 4-sprong bij wegkruis en lindeboom
gaat u R (18/geel). Aan de 3-sprong, met
kastanjeboom in het midden, gaat u L. Negeer
vlak daarna veldweg/pad rechts omhoog en loop
RD (18).
(Hier staat rechts een grote houten lig-relaxstoel met
de tekst “Ervaar en koester de stilte”. Staat het gras
hoog dan is de lig-relaxstoel slecht te zien).
Vlak daarna gaat u bij wkp 18 aan de Y-splitsing
bij boomkruis R de stenige veldweg omhoog. (U
verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan de 3sprong bij veldkruis gaat u R. Meteen daarna aan
de 3-sprong gaat u L de veldweg omhoog. Blijf de
(holle) veldweg, die later een smal stijgend hol
pad wordt, geruime tijd RD volgen.
4. Na circa 800 m gaat u boven aan de 4-sprong
bij bosje L (21) de veldweg omlaag.
(Meteen links ziet u in de verte de St. Pietersberg in
Maastricht).
Na 150 m gaat u aan de Y-splitsing R het holle
begroeide pad omlaag.

Let op! Circa 20 m voordat de veldweg bij weiland
eindigt, gaat u L het smalle bospad, dat later een
breder bospad wordt, omlaag.
(Afhankelijk van jaargetijde is dit begroeide
(brandnetels) pad slecht te zien. Loop dan door het
links gelegen weiland).
Beneden aan de T-splitsing bij greppel en grote
lig- relaxstoel gaat u R (rood/later ook 38) over
het smalle pad. Negeer “inritten” rechts naar
weilanden en akkers en volg nu 1,3 km RD
(rood/38) het pad langs en door de bosrand.
(Voorbij links gelegen poel loopt u ongemerkt
Nederland weer binnen).
Na 300 m, waar de veldweg een verharde veldweg
wordt, gaat u aan de 3-sprong bij waterpoel en
zitbank RD. Na 10 m gaat u L de trapjes omhoog
en volg het smalle pad, dat een eindje verder een
breder pad wordt, RD. Aan de 3-sprong bij
veldkruis gaat u R (blauw) de verharde veldweg
omlaag, die vlak daarna bij uitstroom van
regenwaterbuffer “Horstergrub” en infoborden
naar rechts buigt.
(Als u wilt pauzeren, loop dan hier bij veldkruis RD
over de asfaltweg. U passeert in Mheer enkele mooie
vakwerkhuizen. Aan de doorgaande weg gaat u R en
u komt bij taverne In de Smidse in Mheer, een mooie
pauzeplek met terras. Totaal 400 m. Wo. t/m zondag
open vanaf 11.00 uur. **** Start vanaf de Smidse:
Met uw rug naar de taverne gaat u R.
Neem nu de eerste weg L (Steegstraat). Aan de 3sprong bij veldkruis gaat u L (blauw) de betonnen
veldweg omlaag. Ga nu verder bij punt 5).
5. Bij infobord “Uniek eeuwenoud Zuid-Limburgs
landschap“ gaat u L (rood/blauw) de holle
veldweg omhoog. De holle veldweg wordt boven
een smal pad, dat twee haakse bochten maakt.
(Achteromkijkend heeft u boven mooi uitzicht op de
kerk en kasteel van Mheer).
Boven aan de asfaltweg gaat u R (groen). Vóór
het bosje gaat u L (39) het smalle pad door en
langs de bosrand omlaag.
6. Beneden aan de brede grindweg gaat u R (41)
verder omlaag. Aan de asfaltweg gaat u RD.
(Links aan het einde van de oprit ziet u Kasteel
Landgoed Altembrouck waarvan de oudste delen
dateren uit 1314).
U passeert links het witte vakantieverblijf de
Molenhoeve.
(Dit historisch gebouw werd rond 1800 gebouwd en
had de functie van boerderij en watermolen. De
molenactiviteiten werden rond 1910 beëindigd).
Na 300 m bij dassenluik en voor zitbank gaat u L
(41) via het klaphek het weiland in. Volg nu het
pad door de weilanden via drie stegelkes RD
omhoog.
(U steekt het beekje de Noor over, een zijbeekje van
de Voer).

blz 3 van 4
Boven aan de veldweg gaat u bij wkp 41 gaat u R
(40/blauw/ groen)
(Hier heeft u een mooi uitzicht over het Noordal).
7. Aan het einde van het rechts gelegen brede
weiland en voor het bord “Natuurpunt”, gaat u bij
wkp 40 R (35/groen) via stegelke het weiland in.
Loop nu RD door het weiland omlaag met links
afrastering. Via klaphek loopt u RD (35/groen)
door het volgende weiland omlaag met rechts
afrastering, Ga door het volgende houten klaphek
en loop het trappenpad omlaag. Steek beneden
via bruggetje het beekje de Noor en ga L (35) over
het pad door de bosstrook met links het beekje.
Bij boomzitbank en bord “Lankwater speelbeek”
gaat u door het houten klaphek en loop dan RD
(35) door het weiland omhoog. Bij grote plantaan
gaat u door het klaphekje, steek RD de asfaltweg
over en ga door het volgende klaphekje.
8. In het weiland gaat u meteen L en loop nu RD
(35) door het weiland met links afrastering. Na
400 m, waar u links beneden woningen in de
buurt Vitschen (’s-Gravenvoeren) ziet, buigt het
pad rechts steil door het weiland omhoog met
links afrastering. Ga boven L door het klaphekje.
(Kijk hier nog even achterom. Even verder heeft u bij
zitbank prachtig uitzicht over de Voerstreek en het
Land van Herve. In de verte ziet u steenbergen
(terrils) in het Waalse Blegny en Micheroux).
Aan de T-splitsing bij wkp 35 gaat u L (34/ groen)
de holle grindweg omlaag. Negeer zijpaden. Aan
de 3-sprong bij links hoogstaand wegkruis,
zitbank en wkp 34 gaat u RD (22) omlaag. Negeer
bij wegkruis zijweg rechts. Aan de T-splitsing bij
wegkruis en vakwerkhuis gaat u L (23) omlaag.
Aan de T-splitsing bij kapel Onze-Lieve-Vrouw
(1715) gaat u R (18).
(Hier ligt afspanning De Swaen, waar in de 18e
eeuw de postkoets tussen Luik en Aken al stopte.
Een mooie pauzeplek met groot (achter)terras.
Negeer bij bruggetje zijweg links en loop RD
(Konijnsberg/18)
omhoog
langs
het
appartementencomplex waarvan de bakstenen
gelijmd zijn.
9. Aan de T-splitsing, met links het gemeentehuis
van de gemeente Voeren, gaat u bij muurkruis R
(18) omhoog. Negeer zijweg rechts omhoog
(Kommel).
(Boven heeft u links mooi zicht op het voormalig
Ursulinen klooster (1899)).
Aan de 3-sprong bij ingang kerkhof loopt u RD
(18) met rechts de kerkhofmuur. Beneden aan de
T-splitsing bij wegkruis gaat u L (18). Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u R (18).
(Voor dit huis (no.13) staat Sneeuwwitje en is een
vijvertje tegen de muur met koi karpers).
Aan de ruime 3-sprong bij grote ligstoel gaat u nu
L (16).

Vlak daarna aan de 3-sprong, met kastanjeboom
in het midden, gaat u R (16/geel). (Hier bent u al
geweest). Aan de 4-sprong bij wegkruis en
lindeboom loopt u RD (13/geel). Negeer graspad
rechts omhoog. Volg nu 1 km de betonnen weg
RD (fietsroute no.100).
(Een eind verder bij groot blauw verkeersbord loopt u
Nederland binnen. Hier ziet u links en rechts aan het
eind van de akkers een grenspaal staan).
Negeer in Mesch bij wkp 13 veldweg rechts
omhoog en loop RD (12). Negeer meteen daarna
bij zitbank asfaltweg links (Bourgogne) omlaag.
Meteen daarna bij de rijksmonumentale Hoeve Op
den Dries (1765) buigt de weg naar links. Aan de
3-sprong bij wegkruis, zitbank en molensteen
tegen muur gaat u RD (Bovenstestraat) en steekt
u via brug het beekje de Voer.
(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 kom
worden).
10. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (Red
Horse straat/rood/geel/zwart). 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 R (zwart/geel) over de

blz 4 van 4
klinkerweg. U passeert de H. Pancratiuskerk, die
tot de oudste kerken van Nederland behoort.
(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. Links op het kerkhof
staat een groot Mariabeeld).
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L
(zwart/geel). (Hier kunt bij café ’t Piepke pauzeren).
Aan de T-splitsing bij wkp 10 gaat u R
(9/rood/Grijzegraaf). Negeer bij speelveldje zijweg
links en blijf de smalle rustige asfaltweg
(fietspad) 700 m RD (7/rood) volgen.
(Een eind verder passeert u rechts de
Meschermolen
(1699).
Momenteel
vakantieappartementen. Deze watermolen was één van de
zes watermolens die op Nederlandse grond gebruik
maakten van het water van het riviertje de Voer. De
inpandige molen is maalvaardig en af en toe wordt er
nog gemalen. Vroeger werd er ook nog zinkerts
gemalen. Als u hier R de asfaltweg inloopt, dan heeft
u mooi zicht op de prachtige binnenplaats van de
hoeve).
Aan de voorrangsweg komt u weer bij brasserie
De Grens, de sponsor van de wandeling, waar u
op het terras of binnen nog iets kunt eten of
drinken.
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