
701. MEERSSEN 10,7 km – 6 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

 
 

 

Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u door een mooi bos en dan steekt u via een ecoduct de 
snelweg over. Dan loopt u het mooie natuurgebied Biesenberg binnen en komt in de buurtschap 
Schietecoven. U passeert het prachtige Landgoed Vliek en dan wandelt u geruime tijd over de 
Wijngaarsberg. Boven heeft u bij 2 zitbanken een prachtig uitzicht op het buurtschap Waterval. Via een 
verrassend bospaadje loopt u terug naar Meerssen. Neem zelf proviand mee. Na 6,5 km komt u bij de 2 
zitbanken met het uitzicht. 
 

Startadres: Parkeerplaats Burgemeester Kisselsstraat 67, Meerssen 
 

Auteur: Jos Wlazlo.  
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,73 km  2.30 uur  72 m  150 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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701. MEERSSEN 10,7 km – 6 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L. Na 
100 m gaat u R (rood/Burg. Binckhorststraat) met 
links het grote grasveld. Neem nu eerste weg R 
(Burg. Dohmenstraat). Aan de 3-sprong gaat u L 
(Burg. Honéestraat) omlaag. Aan de T-splitsing 
gaat u R (Burg. Murisstraat). Negeer zijweg 
rechts. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing 
L.  Aan de T-splitsing voor de geluidswand van 
de autoweg gaat u L. Aan de 3-sprong bij de 
Mariakapel met het fraaie Mariabeeld gaat u R de 
eenrichtingsweg omlaag. Beneden aan het 
viaduct met kunstwerk gaat u R en loop onder de 
twee autowegviaducten door richting Bunde. Aan 
de rotonde met volgend kunstwerk loopt u verder 
RD  (Prinses Ireneweg). Negeer rechts Hoolhoes)  
Aan de 4-sprong in Bunde gaat u R (Kloosterweg) 
omhoog. Negeer rechts 2 inritten.  Aan de 3-
sprong bij wegkruis en kunstwerk gaat u RD. 
Negeer even verder klinkerweg/fietspad rechts. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Kloosterweg/rood) omhoog. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en groot stenen wegkruis gaat u RD de 
doodlopende klinkerweg omhoog. U passeert het 
voormalig klooster Huize Overbunde.  
 

(Wilt u meer weten over de geschiedenis van dit 
voormalig klooster, zie dan groot infobord rechts van 
deze klinkerweg. Vervolgens passeert u links 
(huisnr.54)  de voormalige school Overbunde (Auw 
sjoel) uit 1903 en rechts het golfterrein van Meerssen 

(9 holes)).  
 

Aan het einde van de golfbaan gaat u R 
(groen/rood) het brede bospad omhoog. Negeer  
zijpaden en volg RD (groen/rood) het stijgende 
bospad.  
 

2. Na bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing R met 
links van u een steile helling met beneden een 
vijver (voormalige grindgroeve). Via draaihekje 
(stegelke) komt u in een weiland. Ga hier meteen 
L en volg het pad boven door het weiland. Via het 
volgende stegelke komt u in de struinboomgaard  
“Trentelen” en volg hier het pad RD langs de 
haag. Na het draaihekje gaat u R over de veldweg.  
Vlak daarna, waar de veldweg naar links buigt, 
gaat u bij drie stenen paaltjes RD/R de berm 
omhoog en ga R over de asfaltweg.  
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u links de Mariakapel 
(1912), die in het verleden dienst deed als rustaltaar 
van de grote sacramentsprocessie van Bunde. De 
boerderij, waartegen de kapel is gebouwd dateert uit 
1866).  
 

Steek via brug de rijbaan Eindhoven-Maastricht 
van de autoweg A2 over. Meteen daarna, waar de 
asfaltweg bij doodlopende weg naar links buigt, 
gaat u bij zwerfkeien R over het grindpad.  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier L de asfaltweg 

blijven volgen. Na  200 m komt u dan bij het leuke 
café Bergrust met de mooie tegelvloer.  
 

De route volgend  passeert u links een bijenhotel en 
even verder de herinneringszitbank aan Leo 
Backbier. Hier heeft u  mooi uitzicht over het Maasdal 
o.a. op Maastricht (Mestreech) en de Sint-
Pietersberg).  
 

Loop het trappenpad omlaag en steek via het 
ecoduct “Kalverbosch” de rijbaan Maastricht – 
Eindhoven van de autoweg A-2  over. Loop dan 
bij infobord het trappenpad RD/R omhoog 
richting Schietecoven. Ga boven aan het einde 
van het trappenpad L door het klaphek en volg 
het pad omhoog langs de witte woning.  
 

(Als u hier bij klaphek 5 m naar R gaat, dan heeft u 
mooi uitzicht op het ecoduct “Kalverbosch”. Dit 
ecoduct, oversteekplaats voor dieren, vormt de 
verbinding tussen het Maasdal en het Geuldal).   
 

Volg dan RD de smalle asfaltweg parallel aan de 
links beneden autoweg.   
 

3. Waar de asfaltweg naar rechts buigt en vlak 
voor de doorgaande weg gaat u R over de 
veldweg.  
 

(Even verder passeert landingslichten van 
Maastricht-Aachen Airport).  
 

Volg dan RD het brede pad, gelegen tussen 
beukhagen.  Aan het einde van de beukhagen 
wordt het brede pad een smal dalend pad. Aan de 
3-sprong bij twee houten hekken loopt u RD 
langs de manegeweide en loopt u vervolgens RD 
het bos in. Let op! Let op! Na 20 m, vanaf hoek 
weiland, gaat u bij boom met klimop, L over het 
smalle kronkelende bospaadje. (Bij bladerenval is 
dit pad slecht te zien). Aan de asfaltweg gaat u L 
omhoog. 
 

(Degene, die 6 km loopt, gaat hier R de asfaltweg 
omlaag. Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u R 
(rood) het bospad omhoog. Ga dan verder in punt 6 
bij ****).  
 

Bij 2 houten hekken en infobord loopt u R via  
klaphek het natuurgebied Biesenberg binnen.  
 

(Mogelijk komt u grazende Zwartbles schapen tegen. 
Vlak daarna passeert u links een waterpoel en 
insectenhotel)  
 

Volg RD het pad door het langgerekte weiland.  
 

(Een eind verder passeert u een zitbank, een 
genietplekje, met mooi uitzicht).   
 

Aan het eind van dit weiland loopt u via klaphek 
het Biesenbergbos in en volgt u RD het bospad. 



  blz 3 van 3 

 

Via trappenpad bij infobordje verlaat u weer het 
natuurgebied Biesenberg en gaat u R de smalle 
holle asfaltweg  omlaag.   
 

4. Na 100 m, bij bord “einde bebouwde kom”, 
gaat u L de stenen trap omhoog.  Negeer zijpaden 
links en volg RD het licht dalende bospad dat 
beneden naar rechts buigt. Beneden gaat u R 
door  klaphek en loopt u een weiland/boomgaard 
in. Loop schuin links door het 
weiland/boomgaard  omlaag met rechts van u een 
waterpoel en zitbank en meteen daarna rechts 4 
bomen, die in een vierkant staan.  Bijna aan het 
eind van het weiland gaat u R door het klaphekje 
en ga dan in Ulestraten  L over het fietspad.  
 

(Voor u heeft u mooi zicht op het klokkentorentje van 
Huize Vliek).  
 

U passeert links de historische ecologische 
groentetuin de Kwallef van Vliek (zie infobord) en 
rechts het prachtige Landgoed (Huize) Vliek. 
 

(Het herenhuis annex kasteelhoeve is gebouwd in 
Lodewijk XIV-stijl en dateert uit 1725. Het 
oorspronkelijke kasteel werd voor het eerst genoemd 
in 1373 onder de naam Huize de Dael).  
 

Negeer bij vakwerkhoeve (1786) en wegkruis 
zijweg links omhoog en loop RD richting 
Schimmert. Tegenover huisnr. 116 gaat u R de 
doodlopende weg omlaag.  
 

(Als u hier  RD loopt, dan komt u na 400 m bij café 
Walk Inn (2e weg links). Een mooie pauzeplek met 
terras. Open: ma. en d. vanaf 16.00 uur. Wo. 
gesloten. Do., vr., za., zo., open vanaf 11.00 uur).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R en steekt u via het 
bruggetje het beekje Vliekerwaterlossing over. 
Volg dan RD het bospad tussen 2 mergelstenen 
pilaren en twee grote Maasstenen door. Negeer 
zijpad scherp links omhoog en loop verder RD 
omhoog door het Vliekerbos.  
 

(In dit bos zijn veel bronnen die overgaan in 
bronbeekjes, die uiteindelijk de 
Vliekerwaterlossing/Watervalderbeek vormen).  
 

Even verder in de beklimming gaat u aan de Y-
splitsing R met rechts afrastering. (Beneden ziet u 
hier een vijver). Aan de 3-sprong gaat u RD en 
even verder loopt u over het houten vlonderpad  
en volgt u het bospad omhoog. 
 

5. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD het 
bospad verder omhoog.  
 

(Hier ziet u rechts beneden nog een vlonderpad. 
Afhankelijk van jaargetijde heeft hier u mooi zicht op 
het kasteel en op de voormalige visvijvers. Ooit had 
het landgoed 7 visvijvers. Deze rechthoekige 7 
visvijvers, die hier in 1749 al lagen, waren een 
onderdeel van de voedselvoorziening op het 
Landgoed Vliek. Ze hebben waarschijnlijk tot 1880 
gefunctioneerd).  
 

Negeer zijpaden rechts omlaag en volg nu 
geruime tijd het bospad boven over de 
Wijngaardsberg en later boven langs de bosrand. 

Aan de veldweg gaat u L (geel) omhoog langs de 
platanenbomen. (Een eindje verder ziet u voor u de 
kerktoren in Ulestraten). U passeert de 
monumentale gesloten kasteelboerderij Hoeve 
Wijngaardsberg (18e/19e eeuw). Waar  de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u bij breed ijzeren 
hek R over het voetpad gelegen tussen twee 
afrasteringen. Aan de asfaltweg gaat u R (blauw).  
 

(Hier staan twee zitbanken met schitterend uitzicht 
o.a. op het in het dal gelegen buurtschap Waterval en 
schuin links op de watertoren in Schimmert).   
 

Loop RD (blauw) over het erf van domein de 
Wijngaardsberg en volg het graspad gelegen 
tussen de muur van Hoeve Wijngaardsberg en de 
wijngaard.  
 

(U passeert een oriëntatiebord. Domein de 
Wijngaardsberg 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).  
 

Via draaihekje bij zitbank loopt u het bos in. 
Meteen daarna  aan de Y-splitsing gaat u R.  
Negeer zijpaden rechts en volg het dalende 
bospad RD. Beneden aan de asfaltweg bij zitbank 
gaat u R. Meteen daarna gaat u bij zitbanken en 
picknickbank L (Watervalweg/ “Meersenderweg”/   
rood) over de veldweg. Steek de 
Watervalderbeek, een zijbeekje van de Geul over 
en volg de holle veldweg RD omhoog.  
 

6. Boven aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R 
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong loopt u RD de 
asfaltweg omlaag. Negeer beneden voor de 
Watervalderbeek graspad links omhoog. Steek in 
de buurtschap Humcoven (Meerssen) de 
voorrangsweg over en loop bij bijzonder 
wegkruis RD (Hekstraat/rood) de asfaltweg 
omhoog.  Voorbij huisnr. 70 gaat u L (rood) het 
bospad omhoog. **** Negeer meteen zijpaadje 
rechts. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD 
(rood) verder omhoog. Negeer zijpad links. Boven 
aan de T-splitsing gaat u L. Negeer zijpaden en 
volg het pad RD (rood) door het Kalversbosch. 
Aan de 3-sprong bij bordje “Landgoed 
Schietecoven” gaat u L (rood) het pad steil 
omlaag en dan weer omhoog. Negeer zijpaadje 
rechts en volg het pad RD (rood) langs de 
bosrand. (Hier heeft u links mooi uitzicht op de 
prachtige Basiliek in Meerssen). Voorbij afrastering 
buigt het pad naar rechts (rood). Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u L (rood) omlaag. Beneden aan 
de 4-sprong bij infobord gaat u L het brede holle 
pad, dat een asfaltweg wordt, omlaag richting 
Meerssen. U passeert enkele huizen. Aan de 4-
sprong, aan de rand van Meerssen, gaat u R. 
Meteen daarna, waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u R over het pad langs de haag. Aan 
het einde van dit pad loopt  u RD (Burg. 
Kisselsstraat) over de asfaltweg  en u komt weer 
bij de parkeerplaats. 


