
187. MESCH 20,3 km - 15 km – 6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 
Een pittige maar schitterende wandeling naar Rijckholt waar u kunt pauzeren bij café Riekelt. (Alleen 
degene die 20,3 kom loopt).  Bij eetcafé De Bosrand met leuk terras. kunt ook pauzeren. (15 en 20,3 km)   U 
doorkruist tweemaal het mooie Savelsbos en een stuk van de Voerstreek.  De route naar Rijckholt loopt u 
in circa 1,5 uur Rijckholt. De terugweg is 3 uur. Degene, die 20,3 km loopt kan ook in Rijckholt starten.  De 
20,3 km komt ook langs de vuursteenmijn Rijckholt, een archeologisch wereldmonument.  
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

Startadres: café ’t Piepke,  Kerkplein 22,  Mesch – Eijsden. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 20,33 km  4.45 uur  78 m  255 m 
 

 
 

187. MESCH 20,3 km – 15 km – 6 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R/RD. Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt 
(wkp) 10 gaat u R (rood/9). Aan de volgende 3-
sprong bij speeltuintje en wkp 9 gaat u L (8) de 
asfaltweg/veldweg omhoog. Na 350 m passeert u 
links grenspaal no. 36 en u loopt België binnen.  
Steek de voorrangsweg over en ga L 
(Batticestraat) over het fietspad langs de 
voorrangsweg. Na 250 m gaat u meteen voorbij 
huisnr. 27 R over de veldweg/graspad. Aan de 3-
sprong bij Mariakapel loopt u RD. Meteen daarna 
aan de volgende 3-sprong gaat u L (2). Aan de 
asfaltweg in Moelingen gaat u R. Negeer zijpad 
links en loop RD met links van u de 32 km lange 
Berwinne, een zijbeek van de Maas. Steek de 
doorgaande weg over en loop bij stenen wegkruis 
(1768) RD (Dorpstraat) richting kerk. Aan de 
kruising gaat u R (Bijstraat).   
 

(Als u hier RD gaat dan  komt u tegenover de kerk bij 
het leuke terras van Koffie & Brocante Onder de 
Poort, een leuke pauzeplek. Open zondag en 
maandag van 10 tot 16.30 uur). 
 

Aan de 3-sprong bij voormalige lagere school/ 
zusterklooster, waar in de tuin een Mariabeeld 
staat, gaat u L (Bijstraat). Aan de 3-sprong bij 
wegkruis loopt u RD (7) over de veldweg. Aan de 
kruising gaat u R (9).  
 
2. Bij de parkeerplaats van Brasserie Le Sud gaat 
u L over de doorgaande weg. Negeer zijweg 
rechts en loop RD langs de brasserie. Negeer 
zijweg links en rechts en loop RD over het 
fietspad. Na 400 m, waar de doorgaande weg naar 
links buigt, gaat u R (groen) de asfaltweg 
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
omhoog. Na 100 m gaat u L (rood) de veldweg 
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat 
u RD (zwart).  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht over het 
Maasdal o.a. op Eijsden, Maastricht en de St. 
Pietersberg).  
 

Aan de T-splitsing bij grote rode beuk gaat u L 
(blauw/zwart) de veldweg omlaag.  
 

(Degene, die 6 km loopt, gaat u hier R omhoog. 
Negeer zijweg links. Steek bij zitbank en wegkruis de 
doorgaande weg en loop RD (blauw/zwart/rood) over 
de veldweg. Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis 
gaat u R (zwart/rood/geel/blauw/13) omlaag. Negeer 

zijpaden en volg RD de mooi dalende holle weg. Ga 
dan verder bij punt 9). 
3. Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw/zwart). Aan 
de Y-splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat u L 
(blauw/zwart). Aan de smalle asfaltweg (fietspad) 
gaat u R. Na 30 m gaat u R (blauw) over de 
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 
kruising gaat u R over de asfaltweg.  
 

(Rechts lopen is hier veiliger, maar pas goed op het 
achteropkomende verkeer).  
 

U passeert links twee woningen. Let op! 100 m 
hierna gaat u via het draaihekje bij houten hek L 
het bospad in. Aan de T-splitsing bij afsluitboom 
gaat u L (zwart/rood) langs de bosrand.  
 

(Degene die 15 km loopt , gaat u  R (zwart/rood) door 
en langs de bosrand. Steek de asfaltweg en 
bruggetje over en ga L over het pad parallel aan deze 
weg. Bij  wegkruis gaat u R over de veldweg. (Wilt u  
pauzeren, volg de asfaltweg nog 100 m RD en u 
komt bij het leuke eetcafé De Bosrand (met terras). 
Ga nu verder bij  punt 7).  
 

Negeer bij zitbank lang trappenpad rechts 
omhoog.   
 
4. Aan de 3-sprong bij de volgende zitbank gaat u 
RD (zwart) omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L (zwart) omlaag. Aan de Y-splitsing gaat u 
L (geel) omlaag.  
 

(Bijna aan het einde van de holle bosweg passeert u 
een grote dassenburcht).   
 

Bij instroom van regenwaterbuffer verlaat u het 
Savelsbos.  Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u 
R (zwart/geel/groen) over de smalle asfaltweg. 
Negeer veldwegen en na circa 500 m loopt u  bij 
kloostermuur Rijckholt binnen.  
 

(Achter deze klosstermuur ligt het grote bijzonder 
kerkhof van de Zusters Onder de Bogen. De zusters 
liggen met drieën in een graf. Mogelijk is de grote 
poort open (even proberen) en dan ziet u rechts het 
kerkhof).  
 

Negeer bij ingang van voormalig klooster zijweg 
rechts.   
 

(Dit klooster is in 1912 gebouwd door de Franse 
slotzusters Dominicanessen. Het klooster heette toen 
Val Sainte Marie (Mariadal).  
 



  blz 3 van 4 

 

Van 1923 tot 2003 was het klooster in het bezit van 
de Zusters onder de Bogen en heette Klooster Huize 

Immaculata. Vanaf 2003 heeft het voormalige 
klooster diverse andere functies gehad). 

Aan de 4-sprong bij grote eik “Julianaboom”, 
wegkruis en de in 2009 in ere herstelde 
waterpomp gaat u L (Steenstraat) omlaag. Aan de 
3-sprong RD. Aan de doorgaande weg gaat u R. 
Negeer meteen zijweg links omlaag.  
 

(Even verder passeert u links het kerkje O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen (1882). Het kerkje was 
oorspronkelijk de kapel van het klooster van de 
Franse paters Dominicanen. Rechts naast de kerk 
ligt een bijzonder kerkhof).  
 

U komt bij het gezellige eetcafé Riekelt, de 
sponsor van de website, waar u binnen of op het 
leuke terras nog iets kunt eten 
 
5. Met uw rug naar het eetcafé steekt u de 
doorgaande weg over en loopt u RD 
(Brandwegske/geel/zwart/groen) langs het 
tankstation omhoog.  
 

(Aan het begin van het Brandwegske staat links het 
beeldje genaamd de  Sjnuffelèr van de 
carnavalsvereniging).  
 

Aan de 4-sprong bij stenen wegkruis en woning 
met Maria “kapelletje” aan muur gaat u RD 
(zwart/geel) over de veldweg. 
 

(Aardigheidje: wanneer de inwoners van Rijckholt 
vroeger kiespijn hadden, kwamen ze bij dit wegkruis 
bidden).  
 

Waar de licht stijgende veldweg naar links buigt, 
loopt u RD (zwart/geel) over het smalle pad 
gelegen tussen twee afrasteringen. Aan de T-
splitsing gaat u L (zwart/geel) de holle weg 
omhoog, die bij breed ijzeren hek een smal 
stijgend hol pad wordt. Negeer zijpad links. 
Negeer volgend zijpad links en dan buigt het pad 
nabij links gelegen afgesloten grot en bij zitbank 
naar rechts. Aan de T-splitsing gaat u R (rood). 
Volg nu tot nader order de rode paaltjes route. 
Aan de Y-splitsing gaat u R omlaag. Aan de  3-
sprong RD. Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u bij ijzeren paaltje RD omhoog met 
links van u de bosrand en rechts een weiland.    
 

(Boven bij zitbank heeft u mooi uitzicht over het 
Maasdal. o.a. op de Sint Pietersberg).  
 
6.  Voorbij poel buigt het pad naar links en wordt 
een stijgend bospad.  
 

(Bij poel ziet u schuin links, achter de kerk van Oost 
Maarland  de mergelrotsen bij de sluis van Ternaaien 
aan het Albertkanaal. Rechts heeft u mooi uitzicht 
over Maastricht).  
 

Boven aan de 3-sprong, met boom in het midden, 
gaat u L omhoog. Aan de volgende 3-sprong gaat 
u R en u komt bij de prehistorische 
vuursteenmijn Rijckholt (archeologische 
wereldmonument 
 

(Hier staan zitbanken en een kunstwerk. In 1883 
ontdekte de Belgische archeoloog Marcel de Puydt 

deze prehistorische vuursteenmijn. Vanaf ongeveer 
4200 tot 2650 voor Christus werd hier vuursteen 
gewonnen. De vuursteen werd gebruikt om wapens 
en gebruiksvoorwerpen van te maken. Van 1964-
1972 hebben  vrijwilligers onder de leiding van de 
Limburgse geoloog Werner Felder gewerkt aan de 
ontginning/blootlegging van deze mijn, die bestaat uit 
een gang van 128 m en circa 80 zijgangen. Het is de 
best onderzochte en gedocumenteerde 
vuursteenmijn ter wereld.  Voor meer info en 
openingstijden zie infobord. Zeker eens bezoeken). 
 

Bij de eerste zitbank gaat u R omlaag Beneden 
aan de T-splitsing gaat u L (zwart).  Na circa 500 
m gaat u aan de T-splitsing voorbij afsluitboom 
en bij zitbank R (geel/rood/zwart) omlaag.  
 

(Na 50 m passeert u links de in de grond liggende  de 
gedenksteen aan Leon Heuts  ϯ 25-4-2015).   
 

Aan de Y-splitsing gaat u L (rood/wit-rood). 
Negeer na 500 m zijpad scherp rechts omlaag. 
Voorbij zitbank en bij rechts gelegen lang dalend 
trappenpad buigt het pad naar links (rood-wit). (U 
verlaat hier de rode route). Volg nu 700 m het pad 
boven door de bosrand. Aan de 4-sprong gaat u 
R (zwart) omlaag. Negeer zijpaden en loop RD 
(zwart/rood-wit) omlaag.  
 

(Bijna beneden passeert u het ongevalskruis van 
Hubert Wetzels, die hier bij een jachtongeval om het 
leven kwam).  
 

Steek beneden de doorgaande weg en bruggetje 
over en ga L over het pad parallel aan de 
doorgaande weg. Bij  wegkruis gaat u R over de 
veldweg.  
 

(Bij dit kruis is in 2006 de as uitgestrooid van de 
wandelaar Jo Huyten. Jo heeft veel aan deze 
wandelgids gewerkt en er staan ook nog foto's van 
hem op de site. Wilt u  pauzeren, volg de asfaltweg 
nog 100 m RD en u komt bij eetcafé De Bosrand 
(met terras)).  
 
7. Let op! Meteen na het wegkruis gaat u L (rood-
geel) via klaphek over het smalle pad, dat langs 
de links beneden gelegen camping de Bosrand 
loopt. Negeer beneden zijpad rechts. Negeer 
boven zijpad links. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u L. Vlak daarna aan de asfaltweg 
gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en wegkruis R (zwart/groen) richting 
Libeek.  
 

(Links ziet u boven het Savelsbos de kerktoren van 
Sint Geertruid uitsteken).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis in Libeek 
gaat u R (groen) over de veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u L (groen/19).  
 

(Even verder passeert u grenspaal  no. 27 met het 
jaartal 1843).  
 

Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank, boomkruis 
en grote lindeboom gaat u R (rood/20).   
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8. Volg enige tijd de veldweg, die een eindje 
verder een dalend pad langs de bosrand wordt. 
Beneden aan de grote 3-sprong in het bos gaat u 
R (18) verder omlaag.  
Het pad wordt even verder een hol pad met veel 
stenen, dat u geruime tijd door en langs de 
bosrand RD volgt. Neem beneden het eerste pad 
R (geel) omhoog tussen de weilanden door. (U 
verlaat hier nr.18). Dit paadje wordt boven een 
veldweg. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
(blauw/geel) over de veldweg.  
 

(Een eind verder heeft u links uitzicht over ‘s-
Gravenvoeren).  
 

Aan de T-splitsing bij zitbank en kapel, genaamd 
Trichterbeeldje, gaat u R (14/blauw/geel) 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. De kapel bevat 
thans alleen een houten kruis. Het “Trichter beeldje” 
wordt in het gemeentehuis van Voeren bewaard. De 
kapel stamt waarschijnlijk uit 1850 en is in 1950 
gerestaureerd). 
 

Volg geruime tijd deze veldweg.  
 

(Bij gasleidingpaal no. 503 A heeft u mooi uitzicht 
over het Land van Herve o.a. op  steenbergen van 
voormalige steenkolenmijnen in de Belgische 
grensstreek).  
 

U passeert grenspaal no. 29. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en veldkruis gaat u  L (zwart/rood/geel/ 
blauw/13) de holle weg omlaag. Negeer zijpaden 
en volg de holle weg RD omlaag.    
 

9. Beneden aan de T-splitsing in Mesch gaat u R 
(12). Negeer zijweg links. De klinkerweg/asfaltweg 
buigt bij de rijksmonumentale Hoeve Op den 
Dries (1765) naar links. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij zitbank, wegkruis en molensteen gaat 
u RD (Bovenstestraat) en steekt u via 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. Voor de poort staan twee “palen”, die 
gebruikt werden bij het beslaan van de paarden).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (Red Horse 
straat/rood/geel/zwart). Na 100 m gaat u R 
(geel/rood/zwart) het voetpad/klinkerpad in. Aan 
de 4-sprong bij groot muurkruis versierd met 
twee lantarentjes, hangend aan de pastorie 
(17e/18e eeuw), gaat u R. 
 

(U passeert vlak daarna links, bij Mariabeeld dat op 
kerkhof staat,  de Pancratiuskerk, die hoort tot de 
oudste kerken van Nederland.  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).  
 

U komt weer bij café ‘t Piepke, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. 

 

 
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.   


