
                                   805. MEERSSEN 12,2 km 
 www.wandelgidszuidlimburg.com  

 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u over leuke paadjes door het Kalverbosch 
naar de buurtschap Humcoven. Via rustig weggetje loopt u naar het Geuldal  en dan loopt u omhoog naar 
een mooi uitzichtpunt met uitzicht op de diepe Curfsgroeve. De terugweg loopt u door de bossen van 
natuurgebied de Dellen en een mooi stuk langs de meanderende Geul. Aan het begin loopt u door het 
mooie Proosdijpark. Neem zelf proviand mee. Na 8 km staat een zitbank boven de groeve.  
 

Startpunt: Bruncherie SillyDays, Markt 5, Meerssen. (Momenteel gesloten). 
Op de Markt is betaald parkeren.  
 

U kunt ook parkeren en starten op de vlakbij gelegen openbare gratis parkeerplaats aan de Gansbaan 66, 
Meersen. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L. Waar de weg naar rechts buigt, gaat schuin L over het voet-
klinkerpad.  Aan de 4-sprong bij de Vredeskapel gaat u RD (rood) over het fiets- voetpad. Ga nu verder bij “””” in 
punt 1. 
 

U kunt ook starten vanaf de grote gratis parkeerplaats aan de (Pastoor Dominicus Hexstraat 17, Meerssen. Met uw 
rug naar de parkeerplaats gaat u R. Ga dan verder bij  ^^^^ in punt 1. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,23 km  3.10 uur  73 m  202 m 

 

 
 
 

805. MEERSSEN 12,2 km 
 

1. Met uw rug naar de bruncherie gaat u L. Steek 
dan schuin L de Markt over richting ingang van 
de basiliek (rechts van het grote muurkruis) en u 
kunt een bezoekje brengen aan de prachtige 
basiliek. 
 

(Deze prachtige Basiliek van het Heilig Sacrament 
met o.a. de prachtige glas-in-lood ramen van Charles 
Eijck moet u  zeker even bezoeken. Voor meer info 
over de basiliek zie geel infobord naast de ingang 
naar de kerk.(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 grafkapel (1869) van Petrus Regout 
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 (1936- 
2006) en links de gesloten hoofdingang van de 
kerk. Aan de 4-sprong bij de Vredeskapel 
(1941/(Koningin des Vredes) gaat u R 
(rood/fietspad).   
 

**** (Met de bouw van deze kapel werd een belofte 
ingelost dat indien tijdens de mobilisatie voor de 2e 
wereldoorlog alle gemobiliseerde militairen uit 
Meerssen behouden zouden terugkeren, een kapel 
ter ere van Maria gebouwd zou worden).  
 

Meteen daarna gaat u R en u loopt het 
Proosdijpark binnen. Ga nu meteen L over het  
brede grindpad. Meteen daarna gaat u R het 
smalle pad omhoog. (U loopt dus niet onder het 
bruggetje door). Boven bij brug loopt u RD het pad  

omlaag met rechts de vijver. Aan de 3-sprong 
gaat u RD. Het pad buigt links omlaag. Meteen 
daarna gaat u R over het brede pad.  
 

(Links op het gazon staat een kunstwerk bestaande 
uit een robuuste mergelmuur met uitstekend object 
dat de vorm heeft van een gesloten sleutelgat. Het 
sleutelgat zit dus niet in de muur en is dicht in plaats 
van open. Links boven ziet u het voormalig 
theehuisje uit 1895, Gloriëtte genaamd, een oude 
Vlaamse benaming voor een "prieel". Het is nu één 
van de trouwlocaties van de gemeente Meerssen).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbanken 
loopt u RD.  
 

(Aan de overkant van de vijver ter hoogte van de 
appartementen stond vroeger de Proosdij (968 – 
1746)).  
 

Vlak daarna bij kunstwerk genaamd Relatie en bij 
laag muurtje gaat u L het  klinkerpad omlaag en 
via de grote poort verlaat u het Proosdijpark. Ga 
nu meteen R.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(Bunderstraat). Negeer zijweg links. Neem dan de 
eerste weg R (Pastoor Nicolaas Creftenstraat). 
 

(U passeert links de ingang van het kerkhof waarop 
zich enkele oude familiegraven bevinden. Midden op 
de omstreeks 1880 in gebruik genomen 
begraafplaats staat een met natuursteen gebouwde 
grafkapel (1920) bestemd voor de dekens van 
Meerssen. Boven de deur staat de tekst 
”Begraafplaats van Aubel”).  
 

Neem dan de eerste weg L (Pastoor Dominicus 
Hexstraat). U passeert rechts het 
gemeenschapshuis de Stip en de grote 
parkeerplaats. ^^^^ Meteen voorbij het 
gemeenschapshuis gaat u R (Pastoor Dominicus 
Hexstraat 12-14) over het klinkerpad.  
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Loop links langs huisnr. 14 over het tegelpad. 
Aan de asfaltweg gaat u L. Negeer zijweg rechts 
omhoog. Steek aan de T-splitsing de weg over en 
ga R (Charles Eijckstraat). Negeer twee zijwegen 
links. Let op! Waar de weg naar rechts buigt, gaat 
u L over het pad met links van u de doornheg en 
rechts een akker. (Even verder passeert u links 
enkele volkstuintjes). Aan het eind van het pad gaat 
u bij insectenhotel R (rood) over het pad met 
links van u een honden losloopplein.  Voorbij het 
losloopveld wordt het pad een licht stijgend pad 
gelegen tussen akkers. Voorbij zitbank en 
infobord loopt u het Kalverbosch binnen.  Boven 
aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R (rood) 
richting Humcoven. Negeer meteen zijpaadje 
links. Negeer bij omgevallen boom (01-2015) het 
volgende zijpaadje links. Na 30 m gaat u  L over 
het brede pad.   
 

2. Na 25 m gaat u 4-sprong bij infobord en 
wegwijzer loopt u RD (rood) het steile (even) 
bospad omhoog richting Humcoven. Boven aan 
de 3-sprong gaat u R (rood). Het pad buigt naar 
links en volg het pad langs de afrastering.  
 

(Hier aan de afrastering heeft u  prachtig uitzicht o.a. 
op de Basiliek van het H. Sacrament in Meerssen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD. Het pad daalt en gaat 
even steil omhoog. Boven aan de T-splitsing bij 
bordje “Landgoed Schietecoven” gaat u R (rood). 
Negeer alle zijpaadjes rechts omlaag en volg 
geruime tijd het pad RD (rood/zwarte driehoek op 
geel plaatje).  Aan de 3-sprong, 20 m voor 
weiland,  gaat u R (rood) omlaag en volg het 
dalende bospad RD (rood/zwarte driehoek op 
geel plaatje). Beneden aan de asfaltweg gaat u R 
(rood) omlaag. Steek beneden in de buurtschap 
Humcoven bij bijzonder wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD (Visweg) omlaag. 
Beneden steekt u de Watervalderbeek, een 
zijbeekje van de Geul, over en volg de smalle 
asfaltweg RD omhoog.  
 

3. Boven  aan de 3-sprong gaat u bij verbodsbord 
RD.  Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u RD 
omhoog.   
 

(Bijna boven heeft u bij zitbank mooi uitzicht over het 
Maasdal. Mogelijk ziet u ook hier een opstijgend of 
dalend vliegtuig van of naar het vliegveld Maastricht-
Aachen Airport).  
 

Negeer graspad links omlaag. Steek boven in de 
buurtschap Raar bij  Mariakapel (1854) de 
voorrangsweg over en loop RD 
(Hetjensweg/rood/groen).  
 

(Even verder heeft u rechts mooi uitzicht over 
Maastricht. Nog een eind verder, voor zitbank, ziet u 
rechts de hooggelegen kerk in Berg en Terblijt).  
 

De asfaltweg wordt een dalende veldweg.  
Beneden gaat u R over de asfaltweg.  Aan de 4-
sprong gaat u RD omlaag. (U loopt dus links van de 
richtingspijl). Steek vlak daarna via 
oversteekplaats de weg over en ga RD over het 
pad langs de bosrand en de spoorlijn Maastricht-

Heerlen. Het (gras)pad wordt bij woningen een 
asfaltweg. Steek de voorrangsweg over, ga L en 
steek dan de spoorwegovergang over.    
 

4. Let op! 30 meter voorbij huisnr. 95 gaat u R 
(blauw/rood) het (gras)pad omlaag. Het pad buigt 
beneden naar rechts en u komt bij de 58 km lange 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland.  
Loop langs de Geul onder de autoweg door. . 
Meteen na het viaduct gaat u scherp L 
(blauw/rood) het pad omhoog.  Aan de T-splitsing 
in het bosje gaat u R (blauw/rood) over het brede 
pad. 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 
boomkruis wordt het pad een grindweg, die u RD 
volgt. Aan de 4-sprong bij memoriekruis staand 
op grote mergelsteen gaat R (blauw) over de 
asfaltweg. 
 

(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) 
 

Loop links van de weg.  Steek via de smalle brug 
de Geul over en ga meteen daarna aan de 4-
sprong RD de brede steile verharde bosweg 
langs het trafohuisje en grote zwerfstenen 
omhoog.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong R gaat komt u na 250 m 
bij Brasserie Bie de Groeve met terras. Open van wo. 
t/m zo. vanaf 10.30 uur). 
 

Boven aan de 3-sprong bij dikke zwerfstenen gaat 
R verder het asfaltpad omhoog  Na 150 m loopt u 
via 85 treden de 30 m hoge ijzeren trap omhoog. 
Boven gaat u L/RD over het grindpad. Beneden 
negeert u zijpad rechtst omlaag. (Boven ziet u 
rechts beneden een grote waterpoel). Even verder 
passeert u links aan de rand van de voormalige 
groeve Curfs het uitzichtpunt.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over de 40 hectare 
grote  groeve waarin u beneden mogelijk 
Nederlandse grazende landgeiten ziet. De groeve 
wordt sinds 2009 beheerd door de stichting Het 
Limburgs Landschap).  
 

5. Negeer meteen daarna brug/pad rechts 
omhoog en volg verder het pad met links de 
groeve. Na 400 m gaat u bij breed verzinkt stalen 
hek door het klaphek en loop RD. Meteen daarna 
gaat u bij groot infobord L (geel-rood) over het 
brede bospad. Voorbij  zitbank, een mooie 
pauzeplek na 8 km, gaat u aan de ruime 3-sprong 
R (blauw/geel) over het pad met links grasland.   
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(Mogelijk ziet op het links gelegen groot grasveld of 
in het bos grazende Galloway runderen. U loopt hier 
door het natuurgebied De Dellen).  
 

Negeer zijpaden en volg bijna 1 km RD het rechte 
bospad, dat later een dalend bospad wordt. 
Beneden gaat u door het ijzeren klaphek en volg 
RD de veldweg omlaag.  
 

(Aan het eind van de bomen heeft u links mooi 
uitzicht op Maastricht o.a. op de Walburgakerk (1864-
1867) van Amby en op de Sint Pietersberg. In de 
verte ziet u de bijna 80 m hoge rode kerktoren van de 
Sint Jan aan het Vrijthof).   
 

Let op!  10 meter vóór de 3-sprong gaat u bij 
opstelpunt (kast) van KPN Mobiel R over het 
smalle pad langs de bosrand en weiland. Het pad 
maakt enkele bochten en u loopt onder de 
hoogspanningskabels door. Beneden aan 
trappenpad gaat u L over de smalle asfaltweg met 
rechts van u de molentak van de Geul, genaamd 
’t Geulke.  Aan de 3-sprong bij muurkruisje gaat u 
R (Geuldalweg/groen).  
 

(U passeert links de voormalige Oliemolen (olie- 
korenmolen) daterend uit circa 1800. Bij de bevrijding 
door het Amerikaans leger in 1944 raakte de 
Oliemolen in brand en werd bij de wederopbouw als 
woning ingericht. Zie infobordje. Aan deze molentak 
lag ook nog de Rothemer Molen (1850)).  
 

Aan de T-splitsing na het autowegviaduct gaat u 
R (groen) over de grindweg. Aan de 3-sprong 
gaat u L (groen) verder over de grindweg.  
 

6. Na 100 m gaat u bij ijzeren reling R (groen) over 
het pad met links van u de Kleine Geul, de 
oorspronkelijke loop van de Geul. Volg nu 1 km  
dit mooie pad langs de  meanderende Kleine 
Geul. U passeert een stuw waar de splitsing 
plaatsvindt van de Kleine Geul en de Oude Geul.  
 

(De Oude Geul is eigenlijk de molentak van de 
Groote Molen van Meerssen (1778)).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L (blauw/groen) en via 
brug steekt u Geul over en u loopt Meerssen 
binnen. Aan de voorrangsweg steekt u R de 
spoorwegovergang over. Meteen na de 
spoorwegovergang gaat u L en loop de trap 
omlaag en volg de weg langs huisnr. 31.  Voorbij 
huisnr. 49 negeert u klinkerpad links en volg de 
weg die naar rechts buigt. Negeer zijwegen. 
Voorbij het rechts gelegen rijksmonumentale 
voormalig protestants Leopoldskerkje (1838/zie 
infobord) neemt u de eerste weg L (Markt) en u 
komt meteen bij sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Aan de 
achterzijde is een mooi rustig en zonnig terras. 

 
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.   
 


