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Tijdens deze heuvelachtige grenswandeling door de mooie Voerstreek wandelt u over een gemakkelijk pad
naar ’s Gravenvoeren. Dan over een pad met mooi panorama omlaag en door het Noordal weer omhoog
naar de buurtschap Meuleberg. Dan volgt een mooi stuk langs de Voer en de buurtschappen Ketten en
Schophem. De terugweg loopt u omhoog naar het bos van Groensdael en langs de Witte kapel omlaag
naar ’s Gravenvoeren. De route biedt mooie uitzichten. Er staan enkele zitbanken onderweg. Aan het eind
is een leuk terras.
GPS-afstand 12700 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 105 m.

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

618 MESCH 12,7 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
L langs de kerk.
(De St. Pancratiuskerk, die behoort tot de oudste
kerken van Nederland. Het is een klein vroeg
Romaans kerkje. In oorsprong gaat deze kerk zelfs
e
terug tot begin 9 eeuw. U kunt de kerk bezoeken.
Via de kapel heeft een mooi uitzicht op het interieur
van dit oude kerkje).
Aan de 4-sprong bij groot muurkruis versierd
met twee lantarentjes, hangend aan de pastorie
e
e
(17 /18 eeuw), gaat u L (rood/zwart/geel) over het
klinker- voetpad. Aan de asfaltweg gaat u L
(rood/zwart/geel). Aan de 3-sprong gaat u L en u
steekt het beekje de Voer over. Aan de 3-sprong
bij zitbank, wegkruis en molensteen tegen muur
gaat u RD over de asfaltweg, die meteen daarna
bij de rijksmonumentale Hoeve Op den Dries
(1765) rechts (geel) omhoog buigt. Negeer bij
zitbank zijweg rechts omlaag en meteen daarna
negeert u veldweg links omhoog. Volg nu 1 km de
smalle betonnen weg (fietspad) RD (fietsroute
431/geel/16) door het Voerdal.
(Een eind verder bij groot blauw verkeersbord loopt u
België binnen. Hier ziet u links en rechts aan het eind
van de akkers een grenspaal staan).
Negeer zijweg links. Vlak daarna aan de kruising
bij lindeboom en veldkruis (’t Kwiezel Kruske)
gaat u RD (geel/18). Aan de 3-sprong, met in het
midden een kastanjeboom, gaat u L. Meteen
daarna gaat u bij grote houten lig- relaxstoel met
tekst “Ervaar en koester de stilte” R de holle
veldweg/pad omhoog. Aan de 3-sprong bij huisnr.
13 gaat u L (23). (Voor dit huis is een vijvertje tegen
de muur met koi karpers). Ga nu meteen bij
wegkruis R (23) het trappenpad omhoog en volg
boven het pad langs de kerkhofmuur omhoog.
Bij de ingang van het kerkhof van ’s
Gravenvoeren gaat u RD (23) over de asfaltweg.
(Even verder heeft u rechts mooi zicht op het
voormalig Ursulinenklooster (1899)). Negeer zijweg
links omhoog (Kommel).
2. Aan de 3-sprong bij muurkruis en met rechts
het gemeentehuis van Voeren gaat u L
(Konijnsberg). Negeer bij bruggetje zijweg rechts.

Vlak daarna aan de 3-sprong bij de Onze Lieve
Vrouwekapel (1715), waterpomp, wkp 23 en de
leuke Afspanning de Swaen, met voor en
achterterras, gaat u L (22) omhoog.
(Afspanning De Swaen was in de 18e eeuw een
halteplaats van de postkoets op het traject tussen
Luik en Aken).
Aan de 3-sprong bij wegkruis en wkp 22 gaat u R
(34/Kinkenberg). Negeer bij hoogstaand wegkruis
doodlopende zijweg links
en loop RD
(34/Koetsweg) verder omhoog. Negeer zijpad
(inrit) schuin rechts omhoog. Meteen daarna aan
de 3-sprong bij zitbank, wegkruis en wkp 34 gaat
RD (35) de holle grindweg omhoog. Negeer bij
zitbankje en speelbos (Voerenbos) zijpad rechts
omlaag. Bijna boven bij wkp 35 en infobord gaat
u R (40) over het bospad.
(Een eindje verder passeert u een zitbank met
prachtig uitzicht over de Voerstreek en het Land van
Herve).
Via klaphekje verlaat u het pad en ga dan meteen
R door het weiland omlaag met rechts afrastering
Blijf het pad, dat beneden naar links buigt, door
het weiland volgen met rechts afrastering. Bij
wandelmarkeringspaal gaat u R (40) omlaag. Vlak
daarna verlaat u via klaphekje het weiland, steek
de asfaltweg over en ga via klaphekje het
volgende weiland in (40/blauw/groen). Volg het
pad door het weiland naar links en even verder
loopt u links langs het beekje Noor, dat hier
vlakbij in de Voer stroomt. Via draaihekje
(stegelke) verlaat u het weiland volgt u het pad
RD (groen/blauw) door de bosstrook met rechts
het beekje. Steek het bruggetje over en loop via
twee stegelkes RD (40) door het weiland omhoog
met rechts afrastering. (Kijk bij het omhoog lopen
nog even achterom).
3. Boven aan het pad gaat u bij wkp 40 R (33).
Aan de T-splitsing gaat u R (33) de asfaltweg
omlaag. Aan de 3-sprong gaat u L (33) het brede
holle pad omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij
villa Frésar (1907/huisnr.11) in de buurtschap
Meulenberg gaat u bij wkp 33 L (32) omlaag.

Vlak daarna aan de volgende 3-sprong gaat u L
(32) en volg het pad dat een eind verder langs de
Voer loopt.
(De Voer ontspringt in de tuin van de Commanderij
(kasteel) van Sint-Pieters-Voeren en stroomt bij
kasteel Eijsden in de Maas).
Aan de brug in de buurtschap Ketten bij wkp 32
loopt u bij prachtige treurwilgen verder RD (44)
langs de Voer.
(Voorbij bruggetje passeert u een zitbank, een mooi
pauzeplekje na 5,3 km).
Negeer zijpaden. Aan de kruising bij wegkruis in
de buurtschap Schophem gaat u bij wkp 44 R (45)
de asfaltweg omlaag. Aan de T-splitsing bij wkp
45 gaat u L (90) en u loopt weer langs de Voer. De
weg buigt naar rechts. Neem nu de eerste weg L
(90). De asfaltweg wordt een mooi pad. Aan de 3sprong gaat u RD (90).
4. Steek boven de doorgaande weg schuin links
over en ga bij ongevalskruis van Pieter van
Hoofstat de grindweg RD omhoog. Steek boven
het fietspad over en ga bij wkp 90 RD (46) over de
veldweg. Een eind verder loopt u onder het
spoorwegviaduct door.
(Dit is de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen de
Montzenroute genoemd. Het gedeelte tussen Aken
en Tongeren werd door de Duitsers in de Eerste
Wereldoorlog (1917) aangelegd. Op het 45 km lange
gedeelte tussen Aken en Tongeren ligt geen enkele
gelijkvloerse kruising met wegen).
Aan de T-splitsing gaat u L (46) verder omhoog.
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Maasdal o.a.
op de mergelgroeve nabij de cementfabriek in Lixhe
en op de kerktoren van ‘s Gravenvoeren).
Boven aan de 3-sprong bij zitbank (een mooie
pauzeplek) en wkp 46 gaat u R (29) de veldweg
langs en door de bosrand omlaag. Negeer na 500
m zijpad scherp links en loop verder RD omlaag.
(Een eind verder verlaat u de bosrand en heeft u
weids uitzicht. Links ziet u de kerk in Franstalige dorp
Warsage met daarachter de steenberg en
mijnschacht van de voormalige steenkolenmijn
Blegny (Unesco erfgoed). Wandeling 244).

blz 3 van 3
Beneden aan de 3-sprong gaat u R (29) onder het
spoorwegviaduct door. Meteen na het viaduct bij
veldkruis, stenen moordkruis van Hendrick Lynot
(1598) en het stenen herinneringskruis van
Jacobus Cerfontaine (1835) gaat u L over de
veldweg. Negeer meteen graspad links en loop
verder RD over de licht dalende veldweg.
(Voor u in de verte ziet u de grote mergelgroeve nabij
Lixhe)
Aan de kruising bij de Witte kapel en wkp 27 gaat
u RD (28).
(Deze kapel ook wel de "Madeleinekapel" genoemd,
is begin 1800 door Madeleine Theelen gebouwd).
Aan de Y-splitsing bij veldkruis gaat u R (28)
omhoog. Aan de 4-sprong bij wegkruis en wkp 28
gaat u L het betonnen pad (fietspad) omhoog.
(Rechts ziet u de toren van de Sint Lambertuskerk
(1786) en het torentje van het voormalige Ursulinen
klooster (1852) in ‘s Gravenvoeren).
Beneden aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD
(25) de voorrangsweg omhoog. Na bijna 100 m,
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij wkp
25 R (17) over de grindweg.
5. Vlak daarna bij elektriciteitstoren steekt u de
asfaltweg over en gaat u RD (17) over de veldweg.
Aan de 3-sprong gaat u R de holle weg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong gaat u L (Heuvelke)
over de asfaltweg. Voorbij groot “kubushuis”
wordt de asfaltweg een veldweg, Bij twee pilaren
(inrit) gaat u L over het graspad dat u RD volgt.
Steek beneden de veldweg over en ga meteen L.
(U neemt dus de tweede weg links). Meteen daarna
aan de kruising bij H. Jozefkapel en wegkruis
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag. Steek
beneden bij wegkruis de doorgaande weg over en
loop RD (Grijzegraaf/11) over de doodlopende
weg. Een eind verder verlaat u de bebouwde kom
van ’s-Gravenvoeren. 100 meter voorbij twee witrode betonnen palen loopt u bij de hoger links in
de berm staande grenspaal no. 32 (achterkant)
met het jaartal 1843 Nederland weer binnen Aan
de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD (11). Negeer
vlak daarna bij zitbank veldweg links omhoog en
loop verder RD over de asfaltweg. Aan de 3sprong bij wegkruis gaat u R. Negeer zijwegen
en voorbij de kerk komt u weer bij de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het terras
nog iets kunt eten of drinken.

Mesch is het zuidelijkst gelegen kerkdorp van Nederland. 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
e
113 cavaleriegroep (bijgenaamd Red Horse).
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