294. MEERSSEN 10,5 km
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Tijdens deze wandeling met hellingen loopt u door natuurgebied Meerssenerbroek naar Houthem. Dan
omhoog door het Kloosterbos en over veldwegen naar Raar en het gehucht Waterval. Hier beklimt u de
Wijngaardsberg waar u boven schitterend uitzicht heeft. Neem zelf proviand mee. Er staan voldoende
zitbanken, in Waterval staat ook een picknickbank.
Startpunt: Parkeerplaats aan de Gansbaan 66, Meersen.
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294. MEERSSEN 10,5 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats met het
kleurrijke kunstwerk “twee koppige adelaar” gaat
u R. Steek via de trapjes de voorrangsweg RD
over en loop aan de andere kant weer trapjes bij
insectenhotel omlaag. Volg geruime tijd het pad
RD (rood/blauw)
met rechts de spoorlijn
Maastricht-Heerlen.
(De links gelegen grote akker, die gedeeltelijk
rijksmonumentaal beschermd gebied is, herbergt
ondergronds de resten van de Romeins Villa rustica
“Herkenberg”, die in 1865 gedeeltelijk is opgegraven
door pastoor/amateur archeoloog later rijksarchivaris
J. Habets. Villa Herkenberg was geen villa maar een
grote herenboerderij met veel land eromheen. In het
grote hoofdgebouw woonde de eigenaar met zijn
familie. Op het land eromheen stond o.a. een
onderkomen voor het personeel, voorraadschuren,
werkplaatsen en veestallen. Het personeel kreeg
voor het werken op het land onderdak en voeding.
Met een oppervlakte van circa 8 ha was deze Villa
waarschijnlijk de grootste van Nederland).
Steek aan het eind R (blauw/rood)
spoorwegovergang over en volg het fietspad.

de

2. Let op! 30 m voorbij huisnr. 95 gaat u R
(blauw/rood) het pad omlaag. Het pad buigt
beneden naar rechts en u komt bij de Geul, het
snelst stromend riviertje van Nederland waar u
langs loopt. Het pad buigt vervolgens scherp
links (rood/blauw) omhoog. Aan de T-splitsing in
het bosje gaat u R (rood/blauw). Bij ijzeren hek
gaat u L (blauw/rood) over het smalle pad. Bij
grote driehoekige stal met zonnepaneel op dak
loopt u even over privéterrein (geldt niet voor
wandelaars). Bij veldkruis wordt het pad een
veldweg, die u RD volgt. Steek de asfaltweg over
en loop bij memoriekruis staand op grote
zwerfsteen RD (zwart/blauw) over de grindweg,
die een eind verder nar links buigt en een smalle
asfaltweg wordt.
(Op 8 juli 1941 is hier om 1.17 uur een vliegtuig van
het 61 Squadron van de Royal Air Force neergestort
dat door een Duitse nachtjager was neergeschoten.
De middel zware bommenwerper was opgestegen
in het Engelse Hemswell (in de buurt Sheffield) en
was op weg naar Mönchengladbach. De hier
genoemde drie bemanningsleden liggen begraven op
het Jonkerbos Oorlogskerkhof in Nijmegen. De piloot
J.G.N. Braithwaite overleefde de crash en werd door
de Duitsers gevangen genomen.
De route volgend passeert u na 25 nm rechts bij
hekje een mooi bijzonder veldkruis dat aan de
bosrand staat).

Na bijna 400 m aan de ongelijke 4-sprong bij de
Martinuskapel (1932) en zitbank in de buurt
Vroenhof gaat u L (rood/zwart) over de asfaltweg.
3. Steek bij zitbank, wegkruis en kloosterkerkje
(1783) de voorrangsweg over en ga L. Na 40 m
gaat u R (Stevensweg) de eerste weg omhoog.
Steek de spoorwegovergang over en volg de
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij zitbank en
wegkruis gaat u L (rood/geel) omhoog. Aan de Tsplitsing na autowegviaduct gaat u R (geel/groen)
verder omhoog. Meteen voorbij de voorkant van
Château L'Ermitage (1901) gaat u L (geel/groen)
het brede bospad omhoog.
(In eerste instantie heette het gebouw Villa de Kluis
en deed het lang dienst als retraitehuis voor zieke en
gepensioneerde mijnwerkers. Later was het o.a. een
afkickcentrum voor drank- en drugsverslaafden Toen
begin jaren negentig er een kuur- en welnesscentrum
introk kreeg het de naam Château l’Ermitage. Als u
na de zijingang en het einde van de afrastering van
Château L'Ermitage het eerste zijpad links omhoog
loopt, dan komt u na 50 m bij de grote bijzondere in
2012 gerestaureerde Calvariekapel. Hier staat ook
een zitbank en infobord).
Negeer zijpaden links. Boven aan de T-splitsing
bij vakwerkhuis gaat u L (geel/groen). Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u R (groen) richting Groot
Haasdal.
4. Aan de 3-sprong bij groot veldkruis gaat u L
(geel/blauw/groen).
(Hier staan 2 zitbanken en heeft u mooi uitzicht o.a.
op de kerk in Berg. Hier staat ook een
oriëntatiebord).
Volg geruime tijd de veldweg. Aan de 5-sprong bij
veldkruis
loopt
u
RD
langs
de
hoogspanningsmast.
(U loopt nu over het Plateau van Schimmert. Rechts
ziet u de 38 m hoge watertoren van Schimmert
(1927),
de
Reus
van
Schimmert.
Nu
Belevingscentrum voor streekproducten De Reusch
Eten & Drinken,
Steek de voorrangsweg over en loop RD over de
veldweg.
(Voor u ziet u schoorstenen van het circa 800 ha.
grote Chemelot terrein met o.a. DSM en SABIC en
de Brightlands campus, waarop tientallen bedrijven
en instellingen gevestigd zijn, waar studenten,
onderzoekers en ondernemers samenwerken aan het
ontwikkelen en vermarkten van nieuwe producten).

Aan de 4-sprong gaat u L (groen) over het smalle
pad langs het bord “Grondwaterbeschermingsgebied”. Aan de voorrangsweg bij zitbank gaat u
R over het smalle pad, parallel aan de
voorrangsweg. Vlak daarna gaat u bij huisnr. 55
en bij verbodsbord R (groen) over de klinkerweg,
die naast de melkveeboerderij ligt. (U loopt dus
rechts vlak langs de woning nr. 55 en de
opslagplaats voor veevoer). Voorbij veerooster
wordt de klinkerweg een dalende veldweg.
Beneden aan de 3-sprong bij picknickbank en
zitbanken gaat u L (groen/geel) de veldweg
omlaag. Negeer zijpaden en blijf de dalende
veldweg geruime tijd RD volgen.
5. Beneden aan de T-splitsing in het buurtschap
Waterval gaat u R (blauw) over de asfaltweg.
(Een eindje verder passeert u rechts bij picknickbank
de gedenksteen ter herinnering aan de Meersense
oud wethouder Jo Dejong, De wethouder maakte in
2013 zelf een eind aan zijn leven. Er was commotie
rond hem ontstaan nadat een vrouwelijke ambtenaar
tegen haar wil door hem zou zijn gezoend. Dit zou
zijn gebeurt op de vrijdag voor carnaval
(ambtenarencarnaval) in een café in Meerssen. De
zelfmoord leidde tot grote commotie in Meerssen. Jo
Dejong woonde in Waterval en kreeg tijdens
verkiezingen altijd heel veel stemmen).
Meteen voorbij de prachtige vakwerkhoeve (no. 6)
gaat u L langs het trafohuisje het voetpad
omhoog. Loop via draaihekjes door de weilanden
de Wijngaardsberg omhoog. Boven aan de smalle
asfaltweg gaat u L (blauw).
(Hier staan 2 zitbanken en heeft u schitterend uitzicht
op o.a. schuin links op de watertoren in Schimmert.
Rechts in de verte ziet u de kerktoren in Berg).
Loop RD (blauw) over het erf van domein de
Wijngaardsberg en volg het graspad met links de
wijngaard en rechts van u de muur van de
monumentale
kasteelboerderij
Hoeve
Wijngaardsberg (18e/19e eeuw).
(U passeert een oriëntatiebord. Hier hangt ook een
bord waarop staat waar u deze wijn kunt kopen o.a.
elke zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur hier bij
het wijndomein. Deze wijngaard bevindt zich op de
oudste wijngronden van Nederland. Vermoedelijk
sinds de Romeinse tijd, maar bewezen sinds 968,
werd al wijn verbouwd op de hellingen van de
Wijngaardsberg. In de 18e eeuw werd dit door de
komst van de Fransen verboden. In 2002 werd de
oude traditie weer opgepakt).
Bij infobord en zitbank loopt u via draaihekje het
bos in. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R.
(U verlaat hier de blauwe route). Volg dit bospaadje
RD omlaag.

6. Beneden bij zitbank gaat u R (geel/rood) over
de asfaltweg. Vlak daarna bij zitbanken gaat u L
(rood)
over
de
veldweg.
Steek
de
Watervalderbeek, een zijbeekje van de Geul, over
en loop de mooie holle weg omhoog. Steek boven
bij wegkruis de smalle asfaltweg over en loop RD
(rood) over de veldweg.
(Bijna boven passeert u links wijngaard Raarberg).
Steek bij wegkruis de voorrangsweg over en ga
RD (rood) het asfalt - voetpad omlaag. Beneden
aan de kruising in Meerssen gaat u L (rood). Aan
de T-splitsing gaat u R (Korte Raarberg/rood/
groen). Aan de rotonde met het kunstwerk
“Matronis Omnibus” gaat u R (Volderstraat).
(Het 3,75 m hoge kunstwerk van de Meerssenaar
Marc Truijen is een Romeinse vruchtbaarheidsgodin
met boven op haar hoofd een fruitmand.
Hier staat links aan de doorgaande weg een infopunt
waar u meer te weten komt over de Romeinse villa
rustica “Herkenbreg”).
Negeer zijweg links en rechts. Aan de 4-sprong
bij groot, bijzonder wegkruis gaat u L. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u R.
(Als u hier 30 m RD loopt, dan ziet u links het
monumentale voormalig protestants Leopolds kerkje
(1836/zie infobord)).
U komt op de Markt en loop dan schuin L over de
Markt richting ingang basiliek (rechts van het
grote muurkruis), die u kunt bezoeken.
(Met uw rug naar de ingang van de basiliek ziet u
links de voormalige Proosdijhoeve.
Links ziet u ook aan de muur van het gemeentehuis
het grote bronzen kunstwerk Marsna (Romeinse
benaming voor Meerssen) hangen.
Rechts van de basiliek staat de monumentale
grafkapel (1869) van Petrus Regout (1801-1878) en
zijn echtgenote Aldegonda Hoeberechts. Petrus
Regout was de grondlegger van de aardewerkfabriek
De Sphinx en was de eerste groot industrieel van
Nederland).
Met uw rug naar de ingang van de basiliek gaat u
L Meteen daarna gaat u L de klinker-kasseienweg
omlaag met rechts (nr. 25) het voormalig klooster
van de Kleine zusters van Sint Joseph (19362006) en links de gesloten hoofdingang van de
kerk. Bij de Vredeskapel (1941) gaat u schuin L
(rood) over het voetpad.
(Met de bouw van deze kapel werd een belofte
ingelost dat indien tijdens de mobilisatie voor de 2e
wereldoorlog in Meerssen geen slachtoffers zouden
vallen, een kapel ter ere van Maria gebouwd zou
worden).
Aan de asfaltweg gaat u R (rood/groen) en u komt
weer bij de parkeerplaats.
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