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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende dagtocht loopt u een mooi pad omhoog naar de
buurtschap Libeek en dan loopt u de Voerstreek binnen. U komt even in ’s Gravenvoeren en dan loopt u
door velden naar de Franstalige plaats Berneau waar u bij hotel Berneau iets kunt drinken. De terugweg
gaat over een mooi plateau naar het dorp Moelingen en via een veldweg komt u in het dorpje Mesch. Via
o.a. het natuurgebied Waardhoff en veldwegen komt u weer bij het eetcafé met fijn terras. De route biedt
vele vergezichten. U kunt de route inkorten tot 11,6 km.

blz 2 van 4
Gps afstand 17400 m, hoogteverschil 69 m en looptijd 4 uur.
Startadres: Parkeerplaats Camping De Bosrand, Moerslag 4, Sint-Geertruid.

860 SINT-GEERTRUID 17,4 km – 11,6 km
1. Met uw rug naar het café gaat u L en volg het
pad langs de doorgaande weg. Aan het eind van
de camping gaat u bij wegkruis L over de smalle
asfaltweg. Meteen daarna gaat u L (geel-rood)
door het klaphek en volg RD het pad omhoog met
links de camping. Negeer zijpad rechts. Boven
wordt het pad een veldweg Negeer bij bosstrook
zijpad links. Aan de omgekeerde Y-splitsing loopt
u RD. Vlak daarna aan de doorgaande weg gaat u
L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank,
wegkruis en ANWB-wegwijzer gaat u R
(groen/zwart) richting Libeek. (Links ziet u de
kerktoren in Sint Geertruid). Aan de 4-sprong bij
wegkruis in Libeek gaat u R (groen) over de
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u R en volg
geruime tijd deze veldweg over de Mescherheide.
(Rechts in de verte ziet u aan het Albertkanaal de
krijtrotsen bij de sluis van Ternaaien (België)).
Aan de 3-sprong gaat u L (15/blauw/rood)
omhoog.
(Boven heeft u schitterend uitzicht over het Land van
Herve met o.a. in de verte de steenberg (terril) van
de voormalige steenkolenmijn Blegny, die onder het
Unesco erfgoed valt. Wandeling 244 Dalhem komt
daar langs).
Bij grenspaal nr. 28 en gasleidingpaal nr. 502
loopt u België binnen. Na 600 m gaat u L (geel)
het graspad/veldweg omlaag. Na 150 m wordt het
graspad een dalend smal pad en u loopt de
Voerstreek binnen.
2. Beneden aan de 3-sprong gaat u R (18/geel) en
negeer meteen zijpaadje links. Volg nu geruime
tijd RD het pad dat later een veldweg wordt. Aan
de 3-sprong loopt u RD (18). Meteen daarna
negeert u graspad links omhoog en loopt u RD
(16).
(Hier staat links een grote houten ligstoel met tekst
“Ervaar en koester de stilte”. Door het hoge gras is
de stoel soms slecht te zien).
Negeer zijpad scherp links omhoog. Meteen
daarna aan de 3-sprong, met boom in het midden,
gaat u RD. Even verder aan de volgende 3-sprong

in ’s Gravenvoeren gaat u verder RD. Voor het
riviertje de Voer en de doorgaande weg gaat u R
(Drees). Steek bij Mariakapel de Voer over en ga
R. Meteen daarna neemt u de eerste smalle
asfaltweg L (17/Hoffert), die een stijgende mooie
holle veldweg wordt. Boven aan de Y-splitsing
gaat u R.
Meteen daarna steekt u bij H.
Jozefkapel, picknickbank en wegkruis de smalle
asfaltweg over en loop RD de veldweg omlaag.
(Degene die 11,6 km loopt, gaat hier R de smalle
asfaltweg omlaag. Bij wegkruis steekt u de
doorgaande weg over loop RD (Grijzegraaf/11) over
de doodlopende weg. Een eind verder verlaat u de
bebouwde kom van ’s-Gravenvoeren. Bij de hoger
links in de berm staande grenspaal no.32
(achterkant) en de grenspaal van de gemeente
Eijsden–Margraten loopt u Nederland weer binnen
Aan de 3-sprong in Mesch bij wegkruis gaat u RD
(11). Negeer vlak daarna bij zitbank veldweg links
omhoog. Aan de 3-sprong bij wegkruis RD. Let op!
Bij het kunstwerk van Vera de Haas “twee hanen op
stok” gaat u R over de smalle asfaltweg. Ga nu
verder bij **** in punt 4).
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij
elektriciteitspaal en sloot L de veldweg omhoog,
die u 1,7 km RD volgt.
(Na 500 m ziet u boven bij laagstamboomgaard
rechts het aardgas importstation ’s Gravenvoeren
(aardgas uit Nederland en Noorwegen)).
3. Let op! Circa 25 m vóór de eerste woningen in
Berneau en voor begin asfaltweg gaat u bij haag
en rechtop staande biels R (groene rechthoek)
het weiland in.
(Is het niet mogelijk om hier door het weiland te
lopen, loop dan RD. Aan de doorgaande weg gaat u
R omlaag. Steek beneden bij kerk via zebrapad de
voorrangsweg over en loop RD omlaag richting Visé.
Negeer bij oorlogsmonument zijweg rechts en loop
RD. Ga nu verder bij **** in dit punt.
Loop nu RD door het weiland omlaag met rechts
(even) de meidoornhaag en dan afrastering.
(Rechts ziet u het aardgas importstation).

Beneden bij twee staande bielzen en draaihekje
gaat u L verder door het weiland met rechts
afrastering/akker. Op de hoek van het weiland
gaat u bij klaphekje R (groene rechthoek) het
graspad omlaag met rechts volkstuintjes en links
afrastering van weiland. (U verlaat hier dus het
weiland). Vlak voor woningen wordt het graspad
een dalende veldweg. Steek in Berneau bij huisnr.
50 schuin links de voorrangsweg over en ga bij
verbodsbord R de weg omlaag. Beneden aan de
3-sprong bij het cultureel centrum “Al Vîl Cinse”
gaat u L. Negeer zijwegen en volg de weg met
verkeer remmende obstakels RD. Na 500 m gaat
u aan de voorrangsweg bij oorlogsmonument R.
(Als u iets wilt drinken kunt u naar Hotel Berneau
lopen (350 m) met leuk terras. Ga hier dan L
omhoog. Boven aan de grote kruising bij kerk gaat u
R. Na 100 m ligt rechts beneden het hotel, ga bij de
poort naar binnen. Op het terras mag u uw
boterhammetje eten).
U steekt meteen het riviertje de Berwinne. ****
Vlak voor het hoge spoorwegviaduct gaat u bij
verbodsbord R de brede grindweg omhoog.
Negeer grindweg rechts omhoog en loop RD de
asfaltweg omhoog.
(U loopt nu parallel aan de beneden liggende
goederenspoorlijn Aken-Antwerpen, de Montzenlijn
(de Nederlandse Betuwelijn).
Boven voorbij hoogspanningsmasten en bij
hoeve buigt de asfaltweg naar rechts en wordt
een licht dalende veldweg.
Een eind verder heeft u links u (afhankelijk van
beplanting akkers) mooi uitzicht. Vanaf links ziet u
aan de andere kant van de Maas de mergelgroeve,
de cement- en klinkerfabriek Lixhe aan het
Albertkanaal en de Sint Pietersberg in Maastricht.
Links beneden ziet u het industrieterrein van Visé).
4. Voorbij het hoogdruk gasstation MoelingenDam van Flexys gaat u de 3-sprong R (11/wit).
(Links ziet u in de verte de 1300 m lange en circa 60
m hoge “doorbraak van Caestert”, die gerealiseerd
werd in het kader van de aanleg van het
Albertkanaal door de St. Pietersberg).
De veldweg wordt een mooi hol dalend pad.
Beneden steekt u via ijzeren bruggetje weer de
Berwinne over en volg het pad RD langs de
voormalige watermolen van Moelingen (1719).
(Momenteel in gebruik zijnde als hostellerie
Orsmolen). Aan de asfaltweg in Moelingen gaat u
R (11).
(Als u hier L gaat, dan komt u na 350 m bij brasserie
de Berwien, een mooie pauzeplek met terras).
Meteen daarna voorbij de grote villa (Bie d’r
Notaire/nr. 231) gaat u L (11) over de asfaltweg,
die een veldweg/graspad wordt. Aan de 3-sprong
gaat u R (11). Vlak daarna bij Mariakapel loopt u
RD (wit-rood) over het graspad/veldweg. (U
verlaat hier wandelroute 11). Aan de voorrangsweg
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gaat u L over het fietspad. Aan de 4-sprong bij
huisnr. 57 gaat u R (9) over de veldweg.
(Na 150 m passeert u rechts grenspaal no.36 en
loopt u Nederland weer binnen).
In Mesch aan de T-splitsing bij speelveldje gaat u
bij wkp 9 R (10/Grijzegraaf). Aan de 3-sprong bij
wkp 10 gaat u RD (11). Negeer meteen daarna bij
wkp 11 veldweg rechts omhoog.
(Hier bij de school staat een gedenksteen t. h. a. de
bevrijding. Via deze dalende veldweg kwamen op 12
sept. 1944 om 10.00 uur de eerste Amerikaanse
bevrijders Nederland binnen en was Mesch de eerste
plaats in Nederland die door de geallieerden bevrijd
werd. Mesch is het meest zuidelijk gelegen kerkdorp
van Nederland).
Meteen daarna gaat u bij het kunstwerk van Vera
de Haas “twee hanen op stok” L over de smalle
asfaltweg **** Aan de 4-sprong bij pastorie en
groot muurkruis versierd met twee lantarentjes
gaat u RD (rood/zwart/geel) over het klinkervoetpad.
(Als u hier 25 m L gaat, dan bij groot Mariabeeld L
over het kerkhof loopt, dan komt u bij de ingang van
de Pancratiuskerk, die tot de oudste kerken van
Nederland hoort. In oorsprong gaat deze kerk zelfs
terug tot begin 9e eeuw. Het oudste gedeelte (9e
eeuw) is het onderste gedeelte van de buitenmuur
dat een uniek visgraatmotief heeft, een van
oorsprong Romeins metselverband Via de inpandige
kapel heeft u mooi zicht op het interieur van dit oude
kerkje. Hier meteen bij de ligt ook café ‘t Piepke, een
leuke pauzeplek).
Aan de asfaltweg gaat u L (rood/zwart/geel). Aan
de 3-sprong gaat u L (Bovenstraat) en u steekt
het beekje de Voer over. Meteen daarna aan de 3sprong bij zitbank, wegkruis en molensteen tegen
muur gaat u RD (Op den Dries).
(De rijksmonumentale woning links (nr. 10) is een
voormalig café met hoefsmederij daterend uit de 18e
eeuw. Aan de muur van de voormalige smidse
hangen nog ringen waaraan de paarden werden
vastgebonden. Voor de poort staan twee “palen”, die
gebruikt werden bij het beslaan van de paarden).
Meteen daarna bij de rijksmonumentale Hoeve Op
den Dries (1765) buigt de weg rechts (13)
omhoog. Negeer bij zitbank zijweg rechts
(Bourgogne) omlaag.
5. Meteen daarna aan de 3-sprong bij wkp 13 gaat
u L (Steenbergweg/14/ zwart/rood/geel/blauw) de
holle veldweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat u
bij verbodsbord RD (zwart/rood/geel/blauw/14)
verder omhoog. Let op! 150 m verder gaat u bij
twee brede ijzeren hekken L met rechts de
uitstroom van regenwaterbuffer en via de
zijkant van het linker hek loopt u het
natuurgebied Waardhoff binnen. Loop bij
infobord RD omlaag met rechts van u bosrand en
links een waterpoel.

(Het bos rechts is het leefgebied van vliegende
herten. Zie bordjes met afbeelding van een vliegend
hert).
Waar het bos eindigt gaat u R door het draaihekje
en loop het trappenpad(en) omhoog. Boven bij
boom met Mariakapelletje en vogelhuisjes gaat u
L door het draaihekje en ga dan meteen L over
het graspad dat meteen naar rechts buigt met
links mooi uitzicht. .
(Als u na het draaihekje meteen links gaat, dan komt
u meteen bij een stenen zitbank, een genietplekje
met prachtig uitzicht over o.a. Mesch en het Land van
Herve en op o.a. steenbergen/terrils van voormalige
steenkolenmijnen in de regio Luik. ).
Aan de 4-sprong gaat u RD
(Als u hier R het graspad omhoog loopt, dan komt u
bij een interactief insectenhotel. In het insectenhotel
hangt een boekje met o.a. tips over het bouwen van
een insectenhotel).
Bij infobord en vogeluitkijkpunt bij tuynhaag gaat
u L door het draaihekje en ga dan meteen R het
brede graspad omhoog. Boven bij nabij infobord
en grote zwerfstenen gaat u L (rood) de
doorgaande weg omlaag. Waar de weg naar links
buigt, gaat u R (rood/zwart) de veldweg omhoog.
(Hier ziet u bij de in de bocht gelegen woning een
prachtige buxustuin. De route volgend ziet u boven
voor u bij de hoge schoorsteen de Sint Pietersberg).
Aan de T-splitsing bij zitbankje en infobord gaat u
R (zwart/rood) omhoog. Negeer vlak daarna
zijpad links omlaag (Mescher Plukbos) en volg
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het pad RD verder omhoog met rechts een
meidoornhaag.
(Na bijna 400 m heeft u boven (afhankelijk van
beplanting akker) weer mooi uitzicht over Eijsden, de
Sint-Pietersberg en rechts in de verte op Maastricht
met daarachter twee steenbergen van voormalige
steenkolenmijnen in het Belgische Waterschei/Genk.
Bij helder weer ziet u hier maar liefst 10 kerktorens).
6. Aan het einde van het pad gaat u bij dikke rode
beuk/bloedbeuk en wegwijzer L de verharde
veldweg omlaag. Let op! Na 100 m (40 m voorbij
inrit naar akker/weiland) gaat u schuin R over het
bospad.
(Na veel regenval kan dit pad modderig zijn. Loop
dan RD over de verharde weg. Ga dan verder bij ***
in dit punt).
Loop vlak daarna langs de omgevallen boom.
Aan het eind bij zitbank gaat u R de verharde weg
omlaag, waar u net over heeft gelopen. ****
Beneden aan de 4-sprong van veldwegen loopt u
RD (rood/zwart/blauw). Negeer zijweg links.
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L
(rood/zwart/blauw). U passeert een zitbank. Aan
de smalle asfaltweg (fietspad) gaat u R
(rood/zwart/blauw/groen) omhoog. Vlak daarna
gaat u R (rood/blauw) het “bospad” omhoog.
Aan de T-splitsing gaat u R (rood/blauw) de
veldweg omhoog. Beneden aan de T-splitsing
gaat u L de asfaltweg omlaag, die twee haakse
bochten maakt. Beneden aan de doorgaande weg
bij wegkruis gaat u R over het pad langs deze
weg. U komt weer bij eetcafé De Bosrand, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het terras nog iets kunt eten of drinken.
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