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Precies op de Nederlandse-Belgische grens ligt in de buurtschap Withuis, Brasserie De Grens.  Tijdens 
deze licht heuvelachtige wandeling, wandelt u over een rustige smalle asfaltweg naar het dorpje Mesch. Via 
holle veldweg komt u in het mooie natuurgebied de Waardhoff.  Dan loopt u verder naar de Mescherheide 
waar een uitkijktoren staat, waar u boven mooi uitzicht heeft op de omgeving. Via leuke paden loopt u 
omlaag en door het Mescher Plukbos loopt u omhoog. Via o.a. holle dalende veldweg, loopt u terug naar 
Withuis en dan komt u snel weer bij de brasserie met mooi terras. U kunt de route inkorten tot 3,7 km maar 
dan mist u wel de uitkijktoren. 
 

 
 
Startpunt: Restaurant – Brasserie De Grens,  Withuis 22, Eijsden (grensovergang). 
Parkeer op de links gelegen grote parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,90 km  1.50 uur  100 m 100 m 
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1423. EIJSDEN 7,9 km – 3,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u RD 
(Meschermolen) over de smalle asfaltweg.   
 

Na 250 passeert u links de voormalige 
Meschermolen (1699)nu vakantieappartementen. De 
inpandige watermolen is maalvaardig en af en toe 
wordt er nog gemalen).  
 

Na bijna 700 m gaat u aan de 3-sprong bij 
speeltuintje en wandelknooppunt (wkp) 9 RD (10/ 
Grijzegraaf) en u loopt Mesch binnen.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wkp 10 gaat u L 
(Kerkplein/12) de klinkerweg omlaag. 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.  
 

Via de inpandige kapel heeft een mooi zicht op het 
interieur van dit oude kerkje. Links op het kerkhof 
staat een groot Mariabeeld).  
 

Aan de 4-sprong bij groot muurkruis versierd met 
twee lantarentjes, hangend aan de pastorie 
(17e/18e eeuw), gaat u L (rood/zwart/geel) over het 
voet- klinkerpad. Aan de asfaltweg gaat u L 
(rood/zwart/geel). Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u L (Bovenstraat) en u steekt via brug 
(1885/zie linker zijkant brug) 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 en de twee houten palen, travalje, 
waarin het (boeren)trekpaard kon worden vastgezet 
zodat het door de hoefsmid bekapt/beslagen kom 
worden). 
 

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)  
de holle veldweg omhoog. Aan de 3-sprong gaat 
u bij verbodsbord RD (zwart/rood/geel/blauw/14) 
verder omhoog.  
 

 

2. Let op! 150 m verder bij uitstroom van 
regenwaterbuffer L en via  de zijkant van het 
ijzeren 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).   
 

U kunt hier bij waterpoel ook nog L een leuk rondje 
over het grasveld lopen).  
 

Waar het graspad naar links buigt, gaat u R via 
draaihekje het  trappenpad omhoog dat bijna 
boven naar rechts buigt.  
 

(Als u op het punt waar het trappenpad naar rechts 
buigt L gaat, dan komt u meteen bij een stenen 
zitbank, een genietplekje met prachtig uitzicht). 
 

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

(Als u hier R het graspad omhoog loopt,  komt u bij  
infozuilen. kastje minibieb, insectenhotel en 
bijenoase. Als u bij de infozuilen L over het graspad 
gaat, dan komt u weer op de route  
 

Bij vogeluitkijkpunt, tuynhaag (gevlochten haag)  
en infobord gaat u L door het draaihekje en ga 
dan meteen R het brede graspad omhoog. 
 

3. Boven aan de doorgaande weg nabij infobord 
en de Mescher steenberg (grote zwerfstenen) gaat 
u L 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). 
 

Na 100 m gaat u R de veldweg omhoog.   
 

(Even verder heeft u boven links mooi uitzicht over 
het Maasdal en weer het Land van Herve. De grote 
fabriek, die u ziet  is de  cementfabriek die gelegen is 
aan het Albertkanaal in het Belgische plaatsje Lixhe). 
 

Aan de T-splitsing bij infobord gaat u R 
(zwart/rood) omhoog.  
 

(Degene die 3,7 km loopt, gaat hier L (rood) de holle 
veldweg omlaag. Ga nu verder bij **** in punt 5).  
 

Negeer vlak daarna zijpad links omlaag (Mescher 
Plukbos) en volg het pad RD verder omhoog met 
rechts een meidoornhaag/hoogstamfruitgaard en 
links grasland/akker.   
 

(Na 250 m bij rij essen heeft u achteromkijkend mooi 
uitzicht over Eijsden en op de Sint-Pietersberg).    
 

Aan de T-splitsing bij bloedbeuk en wegwijzer 
gaat u R (geel-rood/Pelgrimspad) de verharde 
veldweg omhoog.    
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Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD verder 
omhoog.  Steek bij  zitbank en wegkruis schuin 
links de doorgaande weg over en loop meteen RD 
(Vuursteenroute/ processieroute) de houten trap 
omhoog en volg boven het pad met rechts akker 
en links beneden de holle doorgaande weg. Na 
bijna 400 m komt u bij de 9 m hoge uitkijktoren op 
de Mescherheide.  
 

(Op de uitkijktoren met oriëntatieborden heeft u bij 
helder weer prachtig uitzicht. Bij de uitkijktoren ligt 
een infosteen/luisterplek met infobord over de 
Liberation/bevrijdingsroute).  
 

4.  Vanaf de uitkijktoren loopt u 25 m terug langs 
de doorgaande weg en dan gaat u R 
(Vuursteenroute) over het pad gelegen tussen 
afrasteringen met voor u mooi uitzicht over 
Maastricht en o. a op de ENCI-groeve.  Aan de  
T-splitsing gaat u L over de veldweg. Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R de veldweg omlaag. 
(U bent hier al geweest). Negeer bij bloedbeuk en 
wegwijzer zijpad links. Na 600 m gaat u beneden  
aan de 4-sprong L de veldweg omhoog.   
 

(De route volgend ziet u boven voor u de St. 
Martinuskerk (circa 1500) in Breust/Eijsden (r) en de 
Christinakerk (14e eeuw) in  Eijsden (l).  
 

Omlaag lopend, bijna aan het einde van de veldweg, 
passeert u rechts een houten veldkruis dat in de 
haag staat).  
 

Na bijna 500 m gaat u beneden L de smalle 
asfaltweg omhoog met rechts de 
parkeerplaats/tankstation  aan de A2.   Na  400 m, 
100 m voorbij “inrit”  tankstation, gaat u bij 
afsluitboom en infobord L de bosweg omhoog, 
door het Mescher Plukbos.  
 

(Het bos is in 2002 aangeplant. Tijdens het najaar 
mag u de vruchten plukken of rapen).  
 

Aan de 4-sprong gaat u schuin R de bosweg 
verder omhoog, die na 160 m links omhoog buigt. 

Negeer zijpaden.  Boven aan de T-splitsing gaat u 
R langs de houten afsluitboom omhoog.   
5. Vlak daarna gaat u bij bord “Mescher Plukbos”  
R over de veldweg. Meteen daarna  gaat u aan de 
3-sprong (u bent hier al geweest)) bij infobord RD  
de holle veldweg, **** waarin een dassenburcht is 
gelegen,  omlaag.   Beneden  gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong, bij zitbank, 
gaat u L omlaag. Meteen daarna gaat u aan de 
voorrangsweg  (niet oversteken) L over het 
fietspad. Na 500 m gaat u aan de ongelijke  
4-sprong bij ANWB-wegwijzer en vervallen (2020) 
voormalig Caltex tankstation (1950) RD en u 
steekt de Voer over en u bent weer in de 
buurtschap Withuis.  
 

(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.  
 

Hier meteen rechts ziet u een voormalig café.   
 

Op 10 nov. 1918, einde Eerste Wereldoorlog, is de 
Duitse keizer Wilhelm 1 via deze grenspost naar het 
neutrale Nederland gevlucht.  Nederland verleende 
Wilhelm asiel op voorwaarde dat hij zich voortaan 
van verdere politieke activiteiten zou onthouden 
zodat de geallieerden Nederland niet ervan konden 
beschuldigen haar neutraliteit te schenden). 
 

U passeert enkele rijksmonumentale woningen.  
 

(De huidige woningen, huisnrs.8-10-12-14-16  met 
mansardedaken, waren onderdeel van de voormalige 
langgerekte hoeve het “Witte Huis” (circa 1800), 
waarvan de schuur en het middengedeelte hoger 
was.  
 

De huisnrs.5 en 7 dateren uit eind 18e eeuw en de 
nrs.9 en 11 uit circa 1800),   
 

Na 100 m komt u rechts weer bij Brasserie De 
Grens, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. De uitbaters vernemen graag wat u van  
de wandeling vindt

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.   
 

     
 
 
 


