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Deze  wandeling met lichte heuvels vanuit Eijsden gaat over veldwegen naar ‘s Gravenvoeren, daarna terug 
langs het mooie kasteel Eijsden.  Na 8,5 km kunt u pauzeren bij Brasserie De Grens aan de grens in de 
buurtschap Withuis. 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 4 

 

Startpunt: Brasserie La Meuse, Diepstraat 44, Eijsden. 
(Parkeer in de Kerkstraat op het plein Vroenhof. Loop dan naar de kerk en volg de kasseienweg, die naar rechts 
buigt. Vlak daarna aan de 4-sprong bij het Mariaplein gaat u L over de kasseienstraat en aan het eind ligt rechts 
het café). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,12 km  3 uur  76 m  76 m 
 

 
 

72. EIJSDEN 13,1 km 
 
1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L. Negeer 
meteen zijweg links. Aan de kruising bij café de 
“Greune Mert” gaat u R (Graaf de Geloeslaan/wit). 
Tegenover de kasteelingang gaat u L (rood/wit) 
door de prachtige brede rode beukenlaan. Aan de 
5-sprong bij zitbanken, wegkruis en Mariakapel 
neemt u de tweede smalle asfaltweg R (rood).  
 

(Deze 5-sprong is in Eijsden bekend onder de naam 
“de Witte Pöälkes”).  
 

Aan de T-splitsing in het buurtschap Hoog 
Caestert gaat u R (rood/Kapelkesstraat). Neem nu 
de eerste weg L (Voerstraat/wit).  
 
2. Loop onder de spoorlijn Maastricht-Luik door 
en volg de weg RD.  
 

(Op het adres Voerstraat 4 passeert u de mooie 
carréboerderij Kerenshof (1695)).  
 

De asfaltweg buigt naar links. Waar links van u 
het fabrieksterrein begint (einde hoge muur), gaat 
u R het bospad omhoog. Neem nu het eerste pad 
L omlaag. Aan de asfaltweg bij zitbanken en de 
hoge KPN zendmast gaat u RD over het grindpad. 
Meteen daarna, waar het grindpad naar rechts 
buigt, gaat u RD over het graspad.  
 

(Rechts ziet u de ontmoetingsruimte ‘La Mémoire’ 
(glazen gebouw voor koffietafels)  horend bij het 
crematorium).   
 

Aan de asfaltweg/inrit van het crematorium 
Walpot gaat u L. Aan de voorrangsweg gaat u R 
(Pisartlaan) over het fietspad.  
 

(U kunt ook rechts over het pad langs de bomen 
lopen. In jan. 2018 zijn de zieke oude   
kastanjebomen, die hier stonden gekapt. Deze 
prachtige bomen zijn in april 2018 vervangen door 
141 lindebomen, die ook weer in twee dubbele rijen 
zijn geplant. Langs de doorgaande weg staan 
Zilverlindes en tussen het fietspad en groenstrook 
Zwarte linden).  
   

3. Steek de voorrangsweg over en ga bij infobord 
“Mariadorp 1913–2013” R (groen) over het 
fietspad. Let op! Meteen na het autowegviaduct 
(autoweg Maastricht-Luik) gaat u L het bospaadje 
omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u R. Aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u L omhoog. Na 100 
m gaat u L (rood) de veldweg omhoog. Boven aan 

de 3-sprong bij zitbank loopt u RD (zwart). Negeer 
vlak daarna zijpad links omlaag naar Mescher 
Plukbos. Volg het pad RD parallel aan de haag  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht (afhankelijk 
van beplanting akker) over Eijsden, op de Sint-
Pietersberg en links in de verte op Maastricht met 
daarachter twee steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in het Belgische Waterschei/Genk).  
 

Aan de T-splitsing bij dikke rode beuk en 
wegwijzer gaat u R de brede veldweg omhoog. 
Negeer zijweg links en loop RD (blauw). Aan de 
kruising bij zitbank en wegkruis loopt u RD 
(blauw/zwart/rood).  
 

(U kunt hier een uitstapje maken naar de 9 m hoge 
uitkijkpost op de Mescherheide. Ga dan hier L over 
de asfaltweg en ga meteen rechts het trappenpad 
omhoog. Loop nu parallel aan de doorgaande weg 
richting uitkijktoren. Op de uitkijktoren (met 
oriëntatieborden) heeft u bij helder weer prachtig 
uitzicht. Bij de toren staan ook twee bijzondere 
picknickbanken. 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). 
   
4. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
veldkruis/devotiekruis “‘t Sjwart Kruiske“ gaat u 
RD (blauw/geel).  
 

(Dit veldkruis is een bijzonder kruis. Zowel de 
vóórkant als de achterzijde is rijk voorzien van 
Christelijke symbolen. De route volgend heeft u een 
eind verder bij groot grasveld rechts prachtig uitzicht 
over de Voerstreek en het Land van Herve o.a. op de 
steenbergen van  voormalige Waalse 
steenkolenmijnen in Blegny en Mischeroux).  
 

Na 250 m passeert u grenspaal no. 29. Aan de 4-
sprong bij de hooggelegen kapel genaamd 
Trichterbeeldje gaat u R het smalle pad omlaag. 
 

(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. De kapel bevat 
thans alleen een houten kruis.   Het “Trichter beeldje” 
wordt in het gemeentehuis van Voeren bewaard. De 
kapel stamt waarschijnlijk uit 1850).  
 



  blz 3 van 4 

 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R (geel/13). 
Volg geruime tijd het betonnenpad/fietspad.  
 

(750 m  verder bij groot blauw verkeersbord loopt u 
Nederland binnen. Hier ziet u links en rechts aan het 
eind van de akkers een grenspaal staan).  
 

Negeer in Mesch bij wkp 13 veldweg rechts 
omhoog. Negeer meteen daarna asfaltweg links 
(Bourgogne) omlaag en loop RD (12) de 
klinkerweg/asfaltweg omlaag die meteen daarna 
bij de rijksmonumentale Hoeve Op den Dries 
(1765) naar links buigt.  
 

5 Aan de 3-sprong bij zitbank, wegkruis en 
molensteen gaat u RD (Bovenstestraat) en steekt 
u via brug het beekje de Voer over, dat bij kasteel 
Eijsden in de Maas stroomt.  
 

(De rijksmonumentale woning rechts  (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).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R (Red Horse 
straat/rood/geel/zwart). Na 100 m gaat u R 
(geel/rood/zwart) het voetpad/klinkerpad in. Aan 
de 4-sprong bij groot muurkruis versierd met 
twee lantarentjes, hangend aan de pastorie 
(17e/18e eeuw), gaat u R (zwart/geel) over de 
klinkerweg. U passeert de H. Pancratiuskerk met 
daarin de zevende kapel.  
 

(De kerk behoort tot de oudste kerken van 
Nederland. 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. Via de inpandige kapel 
heeft een mooi uitzicht op het interieur van dit oude 
kerkje).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en rode beuk gaat u 
L (10).  
 

(Hier ligt café ’t Piepke, een leuke pauzeplek).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 10 gaat u R 
(Grijzegraaf/(rood/9). Negeer bij wkp 9 en 
speelveldje zijweg links. Negeer zijpaden en blijf  
de smalle asfaltweg RD (7/rood) volgen.  
 

(Na ruim 300 m  passeert u rechts de  Meschermolen 
(1699). Momenteel vakantiehuis. 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 R de asfaltweg inloopt, 
dan heeft u op de binnenplaats mooi uitzicht op de 
mooie grote hoeve).  
 

Steek na 700 m de voorrangsweg over en loop de 
parkeerplaats op van Brasserie De Grens.  
 

(Een leuke pauzeplek met mooi terras. Det 
buurtschap Withoes was tot de opening van de 
autoweg A-2 Maastricht-Luik een drukke grenspost). 

6. Met uw rug naar de voorrangsweg, neemt u 
vanaf de parkeerplaats de veldweg links. Aan de 
kruising van veldwegen gaat u RD (6). (Links ziet u 
het Belgische plaatsje Moelingen (Mouland)). 300 m 
verder passeert u het oefenterrein van 
hondenvereniging H.D.V. de Maasvallei.  De weg 
buigt naar links en loopt parallel aan de autoweg. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (6). De weg buigt 
rechts onder het autowegviaduct door. Negeer 
zijweg rechts en steek dan de spoorwegovergang 
over. Aan de T-splitsing bij boomkruis in de 
buurtschap Hoog Caestert gaat u L 
(Leentjesweg/4/rood). Na 200 m gaat u voorbij de 
melkveehouderij R (wit/4) over de veldweg.   
 

7. Aan de 4-sprong bij wkp 4  en wegkruis gaat u 
R (5) door de platanenlaan met links twee 
monumentale herenhuizen (nr.16-18).  
 

(Achter de twee witte herenhuizen (even 
doodlopende weg inlopen) ligt de monumentale 
carréboerderij Reinekenshof (1722) met woontoren. 
30 meter voorbij de herenhuizen ziet u links achter bij 
de hoeve de woontoren).  
 

Negeer in de buurtschap Laag Caestert (Eijsden) 
doodlopende zijweg links.  
 

(Even verder kunt u tegenover Mariabeeldje in 
muurnis en de bijzondere kersenboom  R het pad 
inlopen. Via een draaihekje komt u bij de  
graanmolen Eijsden (1857). De graanmolen, die hier 
stond vanaf 1788, is in 1857  afgebroken en 
herbouwd).  
 

Steek bij kunstwerk via de brug de molentak van 
de Voer over. Let op! Ga vóór de volgende brug 
bij  ijzeren hek bij de huisnrs. 10 en 12 L de inrit 
in.  
 

(U loopt nu richting het kasteelpark. Dit park is 
verboden voor honden. Mensen met een hond 
kunnen hier RD lopen tot in de oude kern van Eijsden 
(Diepstraat)).  
 

Na 20 m gaat u R over het voetpad, steek het 
bruggetje over en volg het pad langs de Voer.  
 

(Hier passeert u links de voormalige zaagwatermolen 
(1729, in 1898 herbouwd).  
 

Het pad buigt naar rechts en u loopt bij het 
kustwerk “Les Roses” door de prachtige 180 m 
lange haagbeukenberceau (loofgang) ook wel 
Chramille genoemd.  
 

(Berceaus stammen uit de tijd dat het voor gegoede 
dames mode was er zo blank mogelijk uit te zien om 
zich te onderscheiden van werkende mensen die, 
doordat ze veel in de buitenlucht kwamen, een 
getaande huidskleur hadden. In zo'n berceau kon 
men buiten wandelen en toch uit de zon blijven). 
 

Voor het prachtige omgrachte kasteel Eijsden 
(1636) gaat u L door de lindelaan.  
 

(Het huidige kasteel is gebouwd in 1636, verbouwd in 
1767 en gerestaureerd van 1881-1886. Het bestaat 
uit twee haaks op elkaar staande vleugels. De twee 
torens zijn voorzien van een helmdak met 
knobbelspits/uienspits..  
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8. Vlak voor de Maas bij kunstwerk buigt het pad 
naar rechts met rechts mooi zicht op het kasteel.  
Bij een beeld (pauw) bij het gazon gaat u RD het 
bosje in.  
 

(Hier heeft u rechts ook weer mooi uitzicht op het 
kasteel. Als u hier voorbij het beeld R het pad inloopt, 
kijk dan eens naar de eerste dikke acaciaboom links 
met de vele gaten. Een “woonboom” van spechten. 
Het park is in 1900 aangelegd door de indertijd 
beroemde Franse tuinarchitect Achille Duchêne als 
vervanging van een laat 18e eeuws park).  
 

Het pad buigt in het bosje opnieuw naar rechts. 
Op het einde van een muur gaat u L onder de 

taxusboog door. U loopt nu door een laan met 
mooi geknipte taxushagen. Loop aan het eind 
door de ijzeren poort en ga L. Via het 
poortgebouw met voorhof (1649) verlaat u het 
kasteelterrein.  
 

(Voor meer info kasteel zie infobordje links in het 
poortgebouw).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L (rood/wit). Aan de 
kruising gaat u L (blauw/wit) door de mooie 
Diepstraat met de vele monumentale panden 
omlaag. U komt weer bij de gezellige brasserie, 
de sponsor van deze wandeling,  waar u binnen 
of op het terras nog iets kunt eten of drinken. 

. 
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.   


