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Tijdens deze gemakkelijke en grensoverschrijdende wandeling met enkele lichte heuvels wandelt u  over 
leuke paden en veldwegen naar de voormalige grensovergang Withuis.. U loopt vervolgens naar Mesch en 
dan loopt u  omhoog naar het  mooie natuurgebied Waardhof. Via mooie paden komt u dan bij de 
uitzichttoren op de Mescherhei vanwaar u een mooi uitzicht heeft. Hier staan ook zitbanken. Via 
hooggelegen veldweg wandelt u door de dorpsrand van ’s Gravenvoeren. Vervolgens loopt u via rustige 
wegen terug naar Mesch en Moelingen waar u bij de Brocante nog kunt nagenieten met koffie en vlaai. Er 
zijn ook leuke snuisterijen te koop. Tip:  Maak er een wandelweekend van en blijf slapen in de sfeervolle 
B&B en doe de dag er na wandeling 1103. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Koffie & Brocante Onder de Poort, B&B, Dorpsstraat 28, Moelingen (B). Tel: 06-45608114.  
Kijk voor openingstijden altijd op de website https://www.onderdepoort.be 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,74 km  3 uur  76 m  98 m 
 

 
 

958. MOELINGEN 12,7 km – 10 km – 6 km 
 

1.  Met uw rug naar de poort gaat u L. Aan de 4-
sprong gaat u L (Bijsstraat).  Aan de 3-sprong bij 
voormalige lagere meisjesschool/zusterklooster, 
waar in de tuin een Mariabeeld staat, gaat u RD 
(Bijsstraat//7). Aan de 3-sprong bij zitbank en 
wegkruis gaat u RD (7) over de veldweg en u 
loopt ongemerkt Nederland binnen. Aan de 4-
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 7 gaat u RD 
over de veldweg. De veldweg buigt naar rechts.  
 

(Hier stroomt het beekje de Voer via een duiker  
onder de autoweg door).  
 

Bij het witte huis, daterend uit circa 1800, wordt 
de veldweg een asfaltweg. Aan de voorrangsweg 
in het buurtschap Withuis gaat u L en u passeert 
brasserie De Grens.  
 

(De buurtschap was tot de opening (1992) van de 
(voormalige) douanepost Eijsden-Moelingen aan de 
A-2 een levendige grensplaats met veel 
expeditiekantoren en enkele cafés).  
 

Vlak vóór de brug over de Voer gaat u R (rood) 
over het voetpad. Aan de smalle asfaltweg gaat u 
L (rood) en een eindje verder passeert u links 
Meschermolen (1699/nu vakantieappartementen).  
 

(Deze watermolen was één van de zes watermolens 
die op Nederlandse grond gebruik maakten van het 
water van het riviertje de Voer. De inpandige molen is 
maalvaardig en af en toe wordt er nog gemalen. 
Vroeger werd er ook nog zinkerts gemalen).   
 

Aan de 3-sprong bij speeltuintje en wkp 9 gaat u 
RD (10/Grijzegraaf) en u loopt Mesch binnen.  
Vlak daarna aan de 3-sprong bij wkp 10 gaat u L 
(Kerkplein/12). 
 

(Degene die 6 km loopt, gaat hier bij wkp 10 RD (11).  
Meteen daarna bij wkp 11, gedenksteen en de 
openbare basisschool gaat u R (2) de veldweg 
omhoog.. Ga dan verder bij **** in punt 6).    
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij wegkruis en café 
t Piepke gaat u R en u passeert de 
Pancratiuskerk, die tot de oudste kerken van 
Nederland hoort.   
 

(Het is een klein vroeg Romaans kerkje. 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. U 
kunt de kerk bezoeken. Via de kapel heeft een mooi 
uitzicht op het interieur van dit oude kerkje. Links op 
het kerkhof staat een groot Mariabeeld).  
 

2. Aan de 4-sprong bij groot muurkruis versierd 
met twee lantarentjes, hangend aan de pastorie 
(17e/18e eeuw), gaat u L over het voet- klinkerpad. 
Aan de asfaltweg gaat u L Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u L (Bovenstraat) en u steekt via 
brug (1885/zie linker zijkant brug) het beekje de 
Voer, een zijbeek van de Maas, over. Aan de 3-
sprong 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.  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.    
 

(Degene die 10 km loopt, gaat hier RD verder de 
holle veldweg omhoog. Boven aan de T-splitsing bij 
zitbank en het veld- devotiekruis ’t Sjwart Kruiske  
gaat u R. Ga nu verder bij **** in punt 3).  
 

Loop bij infobord RD omlaag met rechts van u 
bosrand en links een waterpoel.  
 

http://onderdepoort.be/
https://www.onderdepoort.be/
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(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 de trap omhoog.  Waar de trap 
naar rechts buigt, gaat u RD/L over het paadje dat 
meteen twee keer naar rechts buigt. 
 

(Hier in de bocht staat een stenen zitbank, een 
genietplekje met prachtig uitzicht over o.a. Mesch en 
het Land van Herve).   
 

Boven bij boom met Mariakapelletje en 
vogelhuisjes  gaat u L door het draaihekje en ga 
dan meteen L over het graspad met links mooi 
uitzicht o. a. op steenbergen/terrils van 
voormalige steenkolenmijnen in de regio Luik. 
Aan de 4-sprong gaat u RD. 
 

(Als u hier  R het graspad omhoog loopt,  komt u bij 
infoborden, kastje minibieb, insectenhotel en 
bijenoase.  
 

Als u hier bij infoborden L gaat dan komt u weer op 
de route. Ga dan verder bij punt 3  
 

Als u hier bij infoborden R gaat en meteen daarna 
aan de 3-sprong L omhoog gaat, dan komt u boven 
bij een infobord  en zitbank, een genietplekje met 
schitterend uitzicht over het Land van Herve. Als u bij 
de zitbank L gaat, dan komt u ook na draaihekje weer 
op de route. Ga dan verder bij **** in punt 3 ).    
 
3. Bij infobord, vogelkijkpunt bij tuynhaag gaat u 
L door het draaihekje en ga dan R het brede 
graspad omhoog. Boven nabij **** Mescher 
Steenberg (grote zwerfstenen) en infobord gaat u 
L de doorgaande weg omlaag.  
 

(Via het infobordje bij de grote zwerfstenen, die door 
de Maas zijn meegevoerd kunt u zien hoeveel 
honderden miljoenen jaren oud deze stenen zijn).  
 

Waar na 100 m de asfaltweg naar links buigt, gaat 
u R (rood/zwart) de veldweg omhoog.  
 

(Hier ziet u bij de in de bocht gelegen woning een 
prachtige buxustuin).  
 

Aan de T-splitsing bij zitbankje en infobord gaat u 
R (zwart/rood). Negeer vlak daarna zijpad links 
omlaag (Mescher Plukbos) en volg het pad RD 
omhoog.  
 

(Na 400 m heeft u boven (afhankelijk van beplanting 
akker)) links weer mooi uitzicht). 
 

Aan het einde van het pad gaat u bij dikke rode 
beuk/bloedbeuk en wegwijzer R de verharde weg 
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L 
over de veldweg.  
 

(Een eindje verder heeft u links mooi zicht op de 
krijtrotsen bij de sluis van Ternaaien aan het 
Albertkanaal).  
 

Voorbij  laagstamboomgaard gaat u R over het 
smalle pad gelegen tussen twee afrasteringen.  
Steek de doorgaande weg over en ga R (zwart) 
over het pad parallel aan de doorgaande weg.  
 

(Hier staat  de 9 m hoge uitkijkpost op de 
Mescherheide. 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. Een 
prima pauzeplek na 6 km).  
 

Aan het eind van het pad gaat u de trap omlaag 
en ga L.  Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong 
tegenover wegkruis bij verbodsbord L 
(blauw/zwart/rood/wit-rood) over de veldweg. Aan 
de 3-sprong bij zitbank en het veld- devotiekruis 
’t Sjwart Kruiske loopt u  RD (rood/geel/blauw). 
**** Een eindje verder heeft u bij groot grasveld 
mooi uitzicht over het Belgische Land van Herve 
met o.a. de steenbergen van de voormalige 
Waalse steenkolenmijnen in Micheroux en 
Blegny.  
 

4. Bij grenspaal nr. 29 en de grenssteen van de 
gemeente Eijsden-Margraten loopt u de Belgische 
Voerstreek binnen. Een eindje verder passeert u 
gasleidingpaal nr. 503 A. Aan de 4-sprong bij 
zitbank, wkp 15 en de hooggelegen kapel 
genaamd Trichterbeeldje met groot kruis gaat u R 
het smalle (gras)paadje, gelegen tussen hagen, 
omlaag.  
 

(In de zomer kan dit paadje dichtgroeien, loop dan 
RD de bos-grindweg omlaag. Beneden bij veldkruis 
(’t Kwiezel Kruske) gaat u RD. Ga dan verder bij **** 
in dit punt t).   
 

(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 
Rome-Trier-Maastricht-Nijmegen. Het Trichter 
beeldje wordt in het gemeentehuis van Voeren 
bewaard. De kapel stamt waarschijnlijk uit 1850 en is 
in 1950 gerestaureerd) 
 

Beneden gaat u L (16) over de betonweg 
(fietspad). Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong 
bij lindeboom, veldkruis (’t Kwiezel Kruske)  en 
wkp 16 R **** (Gielessestraat/17) de betonweg 
omlaag. Negeer bij zitbank doodlopende weg 
rechts (Mulleke).    
 

5. Steek in ’s Gravenvoeren bij Mariakapel (1949) 
het beekje de Voer en de doorgaande weg over 
en ga R.  Meteen daarna gaat u L (17/Hoffert) over 
de asfaltweg, die een stijgende holle veldweg 
wordt. Let op!  Boven aan de Y-splitsing gaat u R. 
Vlak daarna gaat u aan de kruising bij St. 
Jozefkapel, picknickbank en  wegkruis R de 
betonnen tweg omlaag. Steek bij woning met 51 
zonnepanelen op dak de doorgaande weg weer 
over en loop bij wegkruis op sokkel RD 
(Grijzegraaf/11) en volg bijna 1 km deze rustige 
asfaltweg. 
 

(Na 500 m bij links iets hoger in de berm staande 
grenspaal no.32 (achterkant) en grenspaal van de 
gemeente Eijsden-Margraten loopt u Nederland weer 
binnen).  
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Aan de 3-sprong bij wegkruis in Mesch gaat u RD 
(11).  Negeer vlak daarna bij zitbank veldweg links 
omhoog en loop RD (11). Aan de 3-sprong bij 
volgende wegkruis loopt u verder RD.    
 

6. Negeer bij wkp 11 en kunstwerk “Twee hanen 
op stok” van Vera de Haas zijpad rechts. Meteen 
daarna  gaat u bij gedenksteen en de openbare 
basisschool L (2) de veldweg omhoog.  
 

**** (De gedenksteen herinnert aan de bevrijding op 
12 sept. 1944. Mesch was de eerste plaats in 
Nederland die door de geallieerden bevrijd werd.  
 

Via deze veldweg begon op 12 sept. 1944 om 10.00 
uur bij grenspaal 35, die u straks aan het eind van de 
veldweg passeert, de bevrijding van Nederland.  
 
Enkele  meters vanaf deze grenspaal passeert u 
rechts het gedenkkruis aan de 24-jarige Leonard 
John Hoffman die tijdens een kort, maar hevig 
vuurgevecht met terugtrekkende Duitser, op 
Nederlands grondgebied sneuvelde Hij was de eerste 
Amerikaanse soldaat die gedood werd tijdens de 
bevrijding van Nederland. Hij ligt begraven op de 
grote Amerikaanse militaire begraafplaats in het 
Belgische Henri-Chapelle).  
 

Steek boven  bij grenspaal nr. 35 voorzichtig de 
doorgaande weg over en loop RD (2) over de 
veldweg met  links een hoge haag.   Beneden bij 
herinneringskruis ”kruisje voor de gehangenen” 

steekt u de doorgaande weg Eijsden–Battice over 
en gaat u R (2) over het fietspad.  
 

(In het  infokastje kunt u lezen welke verschrikkelijks 
oorlogsdaad hier in 1914 heeft plaatsgevonden).  
 

Bij gasleidingpaal nr.507 en bij km paal 22 gaat u 
L (2) over de veldweg. Een eind verder loopt u 
heel eventjes langs de meanderende Berwinne, 
die tussen Visé en Eijsden in de Maas stroomt. 
Steek de asfaltweg over en ga RD (2) over het 
graspad.  Aan de T-splitsing bij Mariakapel gaat u 
L (2). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Kattestraat) over de smalle asfaltweg. In 
Moelingen gaat u aan de T-splitsing L. Vlak 
daarna gaat u aan de voorrangsweg L. Na 10 m 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 8 R 
(Roosenstraat/7/fr.420). Aan de T-splitsing bij 
voormalige lagere meisjesschool/zusterklooster, 
waar in de tuin een Mariabeeld staat, gaat u L 
(Bijsstraat/fr.420).  
 

(Aan de rechterkant van het voormalig klooster ziet u  
duidelijk de voormalige lagere meisjesschool). 
 

Aan de kruising gaat u R (fr.420) en u komt bij 
Brocante Onder de Poort, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog lekker koffie met vlaai 
kunt nuttigen. Er zijn vele leuke spulletjes te 
koop. De vriendelijke uitbaters vernemen graag 
wat u van de wandeling vindt. 

 

Hier aan het Kerkplein staat de Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opnemingskerk. De huidige met breuksteen 
(voornamelijk kalksteen) gebouwde romaanse toren stamt uit 12e eeuw. De muren van het schip dateren uit de 16e 
eeuw.   Op het plein staat een oorlogsmonument met de vorm van een obelisk. Op het kerkhof staat een groot 
bijzonder oorlogsmonument. In Moelingen werden op 4 augustus 1914, Eerste Wereldoorlog, door de Duitse 
troepen 72 woningen in brand gestoken. Aanleiding was het opblazen van de brug over de Maas in Visé. 
 
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.   


