665. SINT GEERTRUID 10,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige grenswandeling wandelt u eerst over Belgisch grondgebied door een mooi hol
pad langs het Hoogbos naar de Voerstreek. Dan omhoog naar het gebied “De Zeven Heuvelen” en omlaag
door het Mescher Plukbos. De terugweg gaat over de Mescherheide omhoog naar de buurtschap Libeek.
Neem zelf proviand mee. Onderweg staan voldoende zitbanken. Na 6,8 km passeert u een tankstation, waar
u eventueel een drankje of ijsje kunt kopen. Aan het eind is achter het restaurant een fijn terras. (Open: Wo
t/m Zo vanaf 12.00 uur).
Startpunt: Restaurant Op de Hej, Heiweg 6, Sint-Geertruid.
(Rechts van het restaurant kunt u parkeren op de parkeerplaats).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,65 km

2.30 uur

69 m

107 m

665. SINT GEERTRUID 10,6 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R. Na
100 m gaat u bij wegkruis R (zwart) over de
veldweg.
(Op dit zwart paaltje staat een monstrans. Het is de
wandelroute aanduiding van de oude 16,3 km lange
processieroute, die van 1720 tot aan de Franse
Revolutie eind 18e eeuw werd gelopen. De processie
vertrok om 3 uur ’s nachts vanuit het Belgische ’s
Gravenvoeren en ging door de parochies Mesch,
Mheer en Noorbeek. De twaalf durende tocht werd in
Mheer
onderbroken door een H. Mis en een
feestmaal).
Negeer veldweg rechts en een eind verder
veldweg links. U passeert grenspaal no. 27. Aan
de kruising bij zitbank, boomkruis, grote
lindeboom en wandelknooppunt (wkp) 19 gaat u
R (rood/20) en u loopt België binnen. Volg
geruime tijd de veldweg/graspad, die 600 m
verder een dalend pad langs de bosrand wordt.
Na 1 km gaat u beneden aan de grote 3-sprong in
het bos bij wkp 20 R (18) met rechts van u een
weiland. Volg nu geruime tijd het mooie holle
dalende stenige pad door de bosrand. Aan de 3sprong bij markeringspaal gaat u R (geel) het
smalle pad omhoog. (U verlaat hier route 18). Bijna
boven wordt het pad een veldweg.
2. Boven aan de T-splitsing
(rood/blauw/geel) over de veldweg.

gaat

u

L

(Waar de veldweg een ruime bocht naar rechts
maakt, heeft u links mooi uitzicht over de Voerstreek
en het Land van Herve. Beneden ziet u de toren van
de Sint Lambertuskerk (1786) en het torentje van het
voormalige
Ursulinenklooster
(1852)
in
‘s
Gravenvoeren).
Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank en de
hooggelegen Deniskapel met groot kruis (Denise
krüske) gaat u R (14/blauw/geel/rood) de veldweg
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
Trier naar Maastricht. 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).
**** Boven passeert u gasleidingpaal nr. 503 A en
daar tegenover een torenvalkenkast op hoge
paal. Een eindje verder passeert u grenspaal nr.
29 en de grenssteen van de gemeente EijsdenMargraten en loopt u Nederland binnen.
(Even verder bij groot grasveld heeft u mooi uitzicht
over het Belgische Land van Herve met o.a. de

steenbergen
van
de
voormalige
steenkolenmijnen in Micheroux en Blegny).

Waalse

Aan de 3-sprong bij veld- devotiekruis ’t Sjwart
Kruiske en zitbank gaat u RD (rood/zwart/blauw).
(Het bijzondere aan de kruis is dat zowel de vóórkant
als de achterzijde rijk van Christelijke symbolen is
voorzien).
Steek bij wegkruis en zitbank de doorgaande weg
over en loop bij verbodsbord RD (blauw) over de
asfaltweg, die een dalende veldweg wordt.
(U kunt hier bij de doorgaande weg een uitstapje
maken naar de 9 m hoge uitkijkpost op de
Mescherheide (300 m). Ga dan hier R en ga meteen
rechts het trappenpad omhoog. Loop nu parallel aan
de doorgaande weg richting uitkijktoren. Op de
uitkijktoren (met oriëntatieborden) heeft u bij helder
weer prachtig uitzicht. Bij de toren ligt een
infosteen/luisterplek
met
infobord
over
de
Liberation/bevrijdingsroute. Via de QR code krijgt u
via de website meer te horen Bij de toren staan ook
twee bijzondere picknickbanken).
Aan de 3-sprong gaat u RD (blauw) omlaag.
3. Let op! Na 30 m gaat u bij een dikke bloedbeuk
en wegwijzer L (Krijtlandpad/zwart/geel-rood) de
berm omhoog. Volg boven het pad langs de
afrastering.
(Voor u heeft u mooi uitzicht over het dorp Eijsden.
Schuin rechts ziet u de Sint-Pietersberg. Rechts in de
verte ziet u Maastricht met daarachter twee
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen in
Genk (Winterslag/Waterschei)).
Let op! Aan het einde van de rechtsgelegen akker
gaat u bij bordje Mescher Plukbos scherp R het
Mescher Plukbos in.
(Als u wilt pauzeren, loop hier dan 25 m RD. Hier staat
aan de 3-sprong van veldwegen een zitbank en
infobord. Een fijn pauzeplekje na 6 km).
Aan de 3-sprong voorbij afsluitboom gaat u RD
over het graspad. (Dus niet links het bos omlaag).
Een eindje verder buigt het pad naar links. Aan de
3-sprong in het bos bij zitbank gaat u R. Een eind
verder maakt het pad een bocht naar links. Aan de
volgende 3-sprong gaat u weer R.
4. Beneden bij afsluitboom en infobord gaat u R
over de asfaltweg. U passeert een tankstation
waar u via het klaphek eventueel iets kunt gaan
kopen. Negeer tegenover oplaadstation Fastned
(elektrische auto’s) (gras)pad rechts richting twee
bomen. Een eindje verder gaat u tegenover
picknickbanken de eerste veldweg R omhoog.

(U verlaat hier de groene route. De picknickbanken
staan op de zuidelijkst gelegen autoweg
parkeerplaats van Nederland).
Beneden
aan
de
4-sprong
gaat
u
L
(rood/zwart/blauw). Aan de Y-splitsing gaat u R.
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L
(rood/blauw/zwart). Voorbij zitbank gaat u R
(rood/blauw/zwart) de smalle asfaltweg omhoog.
Na 40 m gaat u R (rood/blauw) het holle pad
omhoog.
Aan de T-splitsing gaat u R
(blauw/rood) omhoog.
5. Aan de volgende T-splitsing gaat u R
(rood/zwart) de rustige smalle asfaltweg omhoog.
Bijna boven wordt de asfaltweg een veldweg.

blz 3 van 3
(Hier heeft u links een mooi uitzicht op de krijtrotsen
bij de sluis van Ternaaien (België)).
Aan de 3-sprong gaat u R (rood). Vlak daarna aan
de doorgaande weg gaat u L. Meteen daarna aan
de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u R
(groen/zwart) richting Libeek.
(Een eindje verder ziet u links de kerktoren in Sint
Geertruid)
Aan de kruising bij wegkruis in Libeek gaat u R
(groen) over de veldweg. Aan de T-splitsing gaat
u R. Negeer veldweg links. Aan de doorgaande
weg bij wegkruis gaat u L en u komt weer bij het
restaurant.
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