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Deze grenswandeling over een glooiend landschap gaat over veldwegen langs de dorpjes Mesch, ‘s 
Gravenvoeren en Bernau.  In Bernau is een picknickbank.    
 

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

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,67 km  1.55 uur  44 m  63 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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246. MESCH 8,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R/RD. Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt 
(wkp) 10 gaat u L (Grijzegraaf) 11) en u passeert 
meteen 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. De eerste bevrijders 
kwamen hier via de rechts gelegen asfalt- veldweg 
Nederland binnen).  
 

Negeer bij wkp 11 en het bij het kunstwerk van 
Vera de Haas  “twee hanen op stok” zijweg 
rechts.  Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD.  
Aan de 3-sprong bij 3 bomen en zitbank gaat u R 
de veldweg omhoog.  
 

(U passeert in deze holle weg een grote 
dassenburcht. Boven ziet u rechts de cementfabriek 
in het Belgische Lixhe met de ernaast gelegen 
mergelgroeve). 
 

Na 500 gaat u boven aan de doorgaande weg  L.  
 

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

Na 600 m, 20 m voorbij het alleenstaande huis 
no.49,  gaat u schuin R de veldweg omlaag. Aan 
de 3-sprong bij sloot/beekje en elektriciteitspaal 
gaat u R. Negeer zijpaden en volg nu 1,8 km deze 
veldweg, die boven over het Plateau van Berneau 
loopt.   
 

(Na 500 m passeert u boven rechts  het aardgas 
importstation ’s Gravenvoeren (aardgas uit 
Nederland en Noorwegen). Een eindje verder ziet in 
de verte de krijtrotsen van Haute de Froidmont waar 
wandeling 153 loopt). 
 

2. Aan de T-splitsing in Berneau gaat u R de 
doorgaande weg omlaag. Negeer zijweg links. 
Meteen daarna aan  de kruising bij de St 
Servaaskerk (1297), groot Mariabeeld en groot H. 
Hartbeeld gaat u via het zebrapad  RD omlaag 
richting Visé. 
 

(Even passeert u rechts het monumentaal kasteel de 
Borcht. Zie infobordje).   
 

Negeer bij oorlogsmonument zijweg rechts en 
steekt u via de brug de Berwinne over.  
 

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

Even verder 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.  
 

3. Na 150 m voor het 230 m lange hoge 
spoorviaduct spoorwegviaduct gaat u bij 
verbodsbord R de brede grindweg omhoog. 
Negeer grindweg rechts en loop de asfaltweg  
omhoog.  
 

(U loopt hier parallel aan de links gelegen 
goederenspoorlijn Aken-Antwerpen ook wel de  
Montzenroute genoemd. Het gedeelte tussen Aken 
en Tongeren werd door de Duitsers in de Eerste 
Wereldoorlog (1917) aangelegd).  
 

Boven buigt de asfaltweg bij hoeve naar rechts 
en wordt een veldweg.   
 

(Een eindje verder heeft u links  mooi uitzicht. V.l.n.r. 
ziet u aan de andere kant van de Maas de 
mergelgroeve, de cementfabriek Lixhe en de Sint 
Pietersberg in Maastricht. Links beneden ziet u de 
groet Knauf fabriek  op het industrieterrein van Visé).  
 

Na 900 m aan de 3-sprong voorbij het hogedruk 
gasstation Moelingen-Dam van Flexys gaat u bij 
zitbank RD (11/wit).  De veldweg wordt een hol 
dalend pad en u passeert twee infoborden “Vallei 
van de Berwijn”. Beneden steekt u via smalle  
ijzeren bruggetje de Berwinne over loopt u RD 
met rechts het gebouw van voormalige 
watermolen van Moelingen (1719) en even verder 
rechts het terras van  IJssalon Mersy waar u 
heerlijk ijs kunt krijgen maar ook een heerlijk stuk 
vlaai. Aan de doorgaande weg in Moelingen gaat 
u R (11).   
 

(Als u hier L gaat dan komt aan de doorgaande weg 
bij brasserie La Berwine (met terras).  
 

Als u de doorgaande weg RD oversteekt dan komt u 
tegenover de kerk bij het leuke terras van Koffie & 
Brocante Onder de Poort, een leuke pauzeplek. 
Geopend: zon- en maandag van 10.00 tot 16.30 uur). 
 

4. Meteen daarna bij voorbij de grote villa (nr. 51 
gaat u L (11) over de asfaltweg, die een 
veldweg/graspad wordt. Aan de 3-sprong gaat u 
R (11). Vlak daarna bij de Mariakapel loopt u RD 
(wit-rood) over het graspad/veldweg. (U verlaat 
hier 11). Aan de voorrangsweg gaat u L over het 
fietspad.  Na 250 m gaat u aan de  4-sprong bij 
huisnr. 57 R (9) de veldweg omhoog en na 150 m 
passeert u rechts grenspaal no.36. In Mesch aan 
de T-splitsing bij wkp 9 en speelveldje gaat u R 
(10/Grijzegraaf).  Aan de 3-sprong bij wkp 10 gaat 
u L en u komt weer bij het café, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. 


