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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over een gemakkelijk pad naar 
de Voerstreek en loopt u door een prachtig hol pad naar het Hoogbos. U klimt omhoog naar de buurtschap 
Libeek en dan daalt u via een mooi bospad af naar de rand van het Savelsbos. Hier ligt eetcafe De Bosrand 
voor een pauze. De terugweg gaat door het mooie gebied van de Zeven Heuvelen omhoog naar een 
uitkijktoren met rondom een prachtig uitzicht. Via leuke graspaadjes en een holle weg komt u weer bij de 
Laethof met prachtig terras.  De wandeling biedt mooie uitzichten op de heuvels en de Voerstreek. 
Onderweg staan enkele zitbanken. Doe bij voorkeur een lange broek aan in de zomer. 
 
Startpunt: Feesthoeve – terras De Laathof, Langstraat 3, Mesch – Eijsden. 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,86 km  3 uur  67 m  130 m 
 

 
 

850. MESCH 12,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L en even 
verder steekt u bij de mooie gerestaureerde 
boerderij “de Voerhof (1740) de Voer over.  Aan 
de T-splitsing bij wegkruis en rode 
beuk/bloedbeuk gaat u L. 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).  
 

Aan de 4-sprong bij de pastorie en groot 
muurkruis versierd met twee lantarentjes gaat u L 
(rood/zwart/geel) het voetpad in. Aan de 
asfaltweg gaat u L (rood/zwart/geel). Aan de 3-
sprong gaat u L (Bovenstraat) en u steekt weer 
het beekje de Voer over.  
 
(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 aan de 3-sprong bij zitbank, 
wegkruis en molensteen tegen muur gaat u RD 
over de asfaltweg, die meteen daarna bij de 
rijksmonumentale Hoeve Op den Dries (1765) 
rechts (geel) omhoog buigt. Negeer bij zitbank 
zijweg rechts (Bourgogne) omlaag. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij wandelknooppunt 
(wkp) 13 gaat u RD. Volg nu 1 km de smalle 
betonnen weg RD (fietsroute 431/geel/16) door 
het Voerdal. 
 

(Een eind verder bij groot blauw verkeersbord loopt u 
België binnen. Hier ziet u links en rechts aan het eind 
van de akkers een grenspaal staan).  
 
Negeer zijweg links. Vlak daarna aan de 4-sprong 
bij lindeboom, wegkruis (’t Kwiezel Kruske) en 
wkp 16 gaat u RD (geel/18) de veldweg omlaag. 
Aan de 3-sprong, met kastanjeboom in het 
midden,  gaat u L (18). Negeer meteen daarna 
holle veldweg/pad rechts omhoog.  

(Hier staat rechts een grote houten lig- relaxstoel met 
tekst “Ervaar en koester de stilte”. Staat het gras 
hoog, dan is de  lig- relaxstoel slecht te zien). 
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing bij wkp 18 gaat u 
bij boomkruisje R de stenige veldweg omhoog. (U 
verlaat hier de wandelmarkeringen).    
 
2. Boven aan de 3-sprong van veldwegen bij 
bijzondere wegwijzer en met rechts van u een 
veldkruis gaat u L (Lange Graaf) over het graspad 
vlak langs de links van u gelegen 
laagstamboomgaard. Blijf het paadje vlak langs 
de laagstamboomgaard en later langs de bosrand 
en weilanden RD volgen. (Dit paadje kan in de 
zomer flink begroeid zijn).  Aan het einde van het 
pad gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD (20). Volg nu 1 km het stenige licht 
stijgende holle pad langs en door de bosrand.  
Aan de T-splitsing bij  wkp 20 gaat u L (19/rood).  
Volg nu 1 km het pad, dat later een stijgend pad 
langs de bosrand en dan een stijgende veldweg 
wordt, RD. Boven aan de 4-sprong bij zitbank, 
boomkruis en grote linde  gaat u  L (15/groen) 
over de veldweg. (U bent hier weer op Nederlands 
grondgebied). U passeert grenspaal no. 27. Aan de 
3-sprong gaat u R (groen). (Voor u ziet u de 
kerktoren in Sint Geertruid). Aan de 4-sprong in de 
buurtschap Libeek gaat u  L (groen/zwart) over de 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, 
wegkruis en zitbank gaat u L. Meteen daarna gaat 
u R (rood/zwart/blauw) de veldweg omlaag.  Vlak 
daarna aan de Y-splitsing gaat u R (wit-
rood/zwart/blauw) verder omlaag. Neem dan het 
eerste pad R (zwart/blauw) omlaag langs en door 
het bosje.  
 
3.  Beneden aan de doorgaande weg gaat u L 
(blauw/zwart).   
 
(U passeert eetcafé de Bosrand, een mooie 
pauzeplek met terras).  
 
Volg verder RD het pad langs de doorgaande 
weg. Aan het einde van de camping gaat u bij 
wegkruis en bij verbodsbord L (blauw/zwart) de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer meteen bij 
klaphek zijpad links. De asfaltweg maakt 2 haakse 
bochten. Neem dan de eerste veldweg R (blauw) 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u L (rood/blauw) 
over het pad.   
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Aan de smalle asfaltweg (fietspad) gaat u L 
(zwart/groen/blauw/rood) omlaag.. Meteen daarna 
gaat u L (blauw/zwart/rood) de veldweg omhoog. 
Negeer meteen zijweg (inrit) links omhoog.  U 
passeert een zitbank. Aan de 3-sprong gaat u R 
(rood/zwart/blauw). Negeer meteen veldweg 
rechts. Aan de kruising van veldwegen gaat u L.  
Even verder gaat u door de nauwe doorgang en 
volg het mooie holle bospad omhoog. Boven 
maakt het pad twee haakse bochten.  Aan de 
veldweg gaat u R.   
 
(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de St. Pietersberg  
en de E.N.C.I. in Maastricht. Even verder heeft u 
mooi uitzicht over Eijsden en op de krijtrotsen bij de 
sluis van Ternaaien aan het Albertkanaal).  
 
Vlak voor laagstamboomgaard gaat u L over het 
graspad gelegen tussen afrasteringen.   
 
4. Steek de doorgaande weg over en  ga  R 
(zwart) over het pad parallel aan de doorgaande 
weg.   
 
(U passeert de 9 m hoge uitkijkpost op de 
Mescherheide. Op de uitkijktoren (met 
oriëntatieborden) heeft u bij helder schitterend 
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).  
 
Aan het einde van het pad loopt u de trap omlaag 
en ga L. Meteen daarna aan de  4-sprong bij 
wegkruis en zitbank gaat u R (blauw/wit/rood) de 
asfaltweg, die een veldweg wordt, omlaag  Aan de 
Y-splitsing gaat u L (blauw). Let op! Na 30 m gaat 
u bij dikke rode beuk (bloedbeuk) en wegwijzer L 
(Krijtlandpad/zwart/geel-rood) het pad omhoog. 
Volg boven het pad RD parallel aan de 
afrastering.  
 
(Voor u heeft u weer mooi uitzicht (afhankelijk van 
beplanting akker) 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).  
 
Negeer zijpad scherp rechts (Mescher Plukbos). 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (zwart/rood) 
de veldweg omhoog.  
 

(Boven ziet u beneden weer de kerk in Mesch en in 
de verte steenbergen van voormalige 
steenkoolmijnen in Wallonië).  
 
Aan de doorgaande weg gaat u L omhoog.  
 

(Loop hier rechts van de weg vanwege de gevaarlijke 
bocht!. Bij het hek van het huis, dat hier in de bocht 
ligt, ziet u een prachtige buxustuin).   
 
Na 100m bij huisnr. 3 en nabij grote zwerfstenen 
en infobord gaat u scherp R het brede graspad 
omlaag.  
 
5.   Na 50 m gaat u  L door het draaihekje en loop 
bij infobord en vogel uitkijkpunt bij tuynhaag RD 
over het graspad door het natuurgebied 
Waardhoff. (Dus niet R over het graspad. Het gras 
kan hier hoog staan). Boven bij het interactieve 
insectenhotel gaat u R het graspad omlaag verder 
door het natuurgebied.  
 
(In het insectenhotel hangt een boekje met o.a. tips 
over het bouwen van een insectenhotel. De route 
volgend heeft u rechts mooi uitzicht over het Land 
van Herve (België)).  
 
Aan de 4-sprong gaat u L over het graspad met 
rechts mooi uitzicht.  Aan het einde van het 
graspad gaat u R door het  draaihekje. Meteen 
daarna voor boom met Mariakapelletje en 
vogelhuisjes gaat u R het trappenpad(en) omlaag. 
Beneden gaat u na draaihekje L het graspad 
omhoog met links  de bosrand.  
 
(Het bos links is het leefgebied van vliegende herten. 
Zie bordjes met afbeelding van een vliegend hert).  
 
Loop aan het eind bij infobord RD langs de 
zijkant van het ijzeren hek. Bij uitstroom van  
regenwaterbuffer gaat u R (zwart/rood/geel/ 
blauw) de holle bosweg omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u RD verder omlaag. Beneden aan de 3-
sprong in Mesch bij wkp 13 gaat u R (12). Negeer 
meteen bij zitbank weg links (Bourgogne)  
omlaag en dan buigt de weg bij de 
rijksmonumentale Hoeve Op den Dries (1765) 
naar links. Aan de 3-sprong bij wegkruis, zitbank 
en molensteen gaat u R (Klokkestraat). Aan de 
kruising bij groot wegkruis gaat u L. U komt weer 
bij de Laethof, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het gezellige terras op de 
binnenplaats nog iets kunt eten of drinken.  

 
Deze voormalige carré boerderij stamt uit 1721 en was vroeger een laethof van het Mariënstift in Aken. Op de leuk 
ingerichte binnenplaats staat o.a. een muurkruis met de Eijsdense tekst “danke slivvenier”. Kijk ook eens naar de 
twee kruisen aangebracht boven twee deuren.
  
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.   


