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Tijdens deze grensoverschrijdende route rolt u over goede fietspaden en binnenwegen naar de prachtige
Voerstreek. In ’s Gravenvoeren kunt u pauzeren bij café De Wandelaar waar in de achtertuin een mooi
terras is. De terugweg gaat langs het pittoreske dorpje Mesch. De route heeft wat hoogteverschil maar dit
loopt geleidelijk.
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ROL-route 3. EIJSDEN 10km
Startpunt: Brasserie Le Sud, Withuis 22 Eijsden
of
café
De
Wandelaar,
Vitchen
46,
s’Gravenvoeren (punt 4). (Naast Brasserie ’Le Sud
is een ruime parkeerplaats).
1. Met de rug naar de ingang van de brasserie
steekt u schuin R de voorrangsweg over en gaat
u het fietspad in (Meschermolen). (Een eind verder
passeert u links de
Meschermolen (1699).
Momenteel
vakantieappartementen.
Deze
watermolen was één van de zes watermolens die op
Nederlandse grond gebruik maakten van het water
van het riviertje de Voer. De molen is maalvaardig en
af en toe wordt er nog gemalen. Als u hier L de
asfaltweg inrolt, dan heeft u op de binnenplaats mooi
uitzicht op de mooie grote hoeve). Negeer in Mesch
bij speeltuintje zijweg rechts en ga RD
(10/Grijzegraaf). Aan de 3-sprong ook RD (11).
Negeer zijweg rechts en rol verder RD (17). (Hier
bevindt zich de gedenksteen ter herinnering aan de
bevrijding op 12 sept. 1944. Mesch was de eerste
plaats in Nederland die door de geallieerden bevrijd
werd. Mesch is het meest zuidelijk gelegen kerkdorp
van Nederland). Negeer bij wegkruis zijweg links.
Aan de 3-sprong bij 3 bomen en zitbank RD. Vlak
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis ook RD (17).
Na circa 300 m. passeert u rechts iets hoger in de
berm grenspaal no.32 (achterkant) met het jaartal
1843 en rolt u de Belgische plaats ’sGravenvoeren binnen.
2. Aan de kruising bij wegkruis en voorrangsweg
RD (17/Oude Linde). Aan de 4-sprong bij
wegkruis en H. Jozef kapel, RD (17). Vlak daarna
aan de volgende kruising RD (25). Negeer zijpad
links en blijf de asfaltweg geruime tijd RD volgen.
Aan de voorrangsweg L (fietsroute 422). Aan de
kruising bij Sint Annakapel (1815) gaat u RD
(fietsroute 422). Na 100 m. aan de 3-sprong bij
wegkruis gaat u RD (fietsroute 423) over het
betonnen fietspad. Aan de 4-sprong bij wegkruis
en kasseienstroken gaat u L (24) het grindpad
omlaag. Beneden RD over de asfaltweg.
3. Aan de T-splitsing R. Neem nu de eerste weg L
(Vitchen) richting Altenbroek. U passeert het
beekje de Voer. (De Voer ontspringt in de tuin van
de Commanderij (kasteel) van Sint-Pieters-Voeren en
mondt bij kasteel Eijsden in de Maas). Negeer bij
zitbank en wegkruis zijweg links. Negeer bij
wegkruis zijweg rechts en loop RD (33). Na enige
tijd komt u bij café De Wandelaar waar u kunt
pauzeren. (Achter het café is een mooi tuinterras,
men helpt u graag met de rolstoel).

4. Met uw rug naar café De Wandelaar gaat u L
over de asfaltweg. Negeer bij wegkruis zijweg
links. Neem nu bij zitbank en wegkruis de eerste
weg R (34/groen) omhoog. (Doe rustig aan want de
weg gaat iets steiler omhoog). Aan de T-splitsing bij
zitbank en wegkruis gaat u L (Koetsweg/22)
e
omlaag. (De Koetsweg was in de 18 eeuw een
onderdeel van het postkoetstraject tussen Aken en
Luik. Zo was Afspanning de Swaen, die we dadelijk
passeren, vroeger een rustplaats voor paarden en
reizigers halfweg het postkoetstraject . Negeer
zijweg rechts. Aan de T-splitsing bij wegkruis en
vakwerkhuis gaat u L (23) omlaag. Aan de 3sprong bij de Klinkenbergkapel (1715) en
Afspanning De Swaen (1727) gaat u R (18).
Negeer bij wegkruisje zijweg links en rol RD
(Konijnsberg).
5. Aan de T-splitsing gaat u L omlaag. Aan de
kruising R (fietsroute 100). Voorbij huisnr. 36 bij
wegkruis R (Jolette). Aan de T-splitsing R. Aan de
3-sprong voor huisnr. 13 gaat u L (18). (Kijk even
naar de koikarpers in het vijvertje links naast de
voordeur van dit huis). De asfaltweg wordt een
grindweg. Negeer graspad rechts. Aan de
omgekeerde Y-splitsing L. Meteen daarna aan de
kruising met een kastanjeboom in het midden
gaat u R (16/geel). Aan de kruising bij wegkruis
en lindeboom RD (13/geel). Negeer veldweg
rechts. Volg geruime tijd het betonnen fietspad
(13/geel/fietsroute no. 100) tot in Mesch.
6. Negeer in Mesch veldweg rechts en negeer ook
de asfaltweg links (Bourgogne) en rol RD (12). De
asfaltweg buigt naar links. Aan de 3-sprong bij
wegkruis gaat u RD over de brug van de Voer.
Neem nu de eerste weg R (Red Horse straat). Ga
na 100 m. R (geel/rood/zwart) het voetpad in. Op
het einde van dit voetpad, aan de 4-sprong, gaat
u R (zwart/geel) over de klinkerweg. (Als het einde
van het voetpad is afgezet ga dan terug over de Voer
en neem de eerste weg L. Ga aan de kruising L terug
naar Mesch). U passeert de H. Pancratius kerk.
(De Pancratius kerk behoort tot de oudste kerken van
Nederland. Het is een klein vroeg Romaans kerkje. In
e
oorsprong gaat deze kerk zelfs terug tot begin 9
eeuw. U kunt de kerk bezoeken. Via de kapel heeft
een mooi uitzicht op het interieur van dit oude kerkje).
Aan de 3-sprong bij wegkruis en café ’t Piepke
gaat u L (10). Aan de T-splitsing R (9/Grijzegraaf).
Negeer bij speeltuintje zijweg links. Volg nu de
smalle asfaltweg RD (7) tot u weer bij Brasserie
Le Sud komt, waar u nog iets kunt eten of
drinken.
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

