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Doel van dit heuvelachtige rondje Mesch is de mooie uitkijktoren aan de Heiweg. Na de koffie bij de
Laethof loopt u via mooie paden omhoog naar het plateau op de Mescherheide waar de uitkijktoren staat,
waar u boven via oriëntatiebord meer te weten komt van hetgeen u ziet. Voordat u bij de uitkijktoren komt,
heeft al op verschillende plekken mooi uitzicht. Via o.a. mooie holle dalende veldweg loopt u terug naar de
Laethof met prachtig terras.
Startpunt: Hoeve De Laethof, Langstraat 3, Mesch – Eijsden.
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1446. MESCH 4,4 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R omhoog.
(U
passeert
meteen
rechts
(nr.10)
een
rijksmonumentale carréhoeve met boven de
voormalige poort (nu glaswand) van de schuur op de
binnenplaats de sluitsteen met het jaartal 1805).
Aan de kruising bij groot houten wegkruis type
vliegermodel, ANWB-wegwijzer en bijzondere
zitbanken (lessenaars) die op meerdere plaatsen
in de gemeente Eijsden-Margraten, de fruitigste
gemeente van Nederland staan, gaat u L (rood)
omlaag. Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R
(rood) de eenrichtingsweg omhoog. Na 500 m
gaat u bij ijzeren hek R (rood) de veldweg
omhoog, die een holle stijgende veldweg wordt
waarin een dassenburcht is gelegen.
(Tijdens deze wandeling passeert u in de holle
veldwegen verschillende dassenburchten. Ligt er
verse grond bij dan is de das s‘ nachts actief).
Na ruim 400 m gaat u boven aan de 3-sprong bij
zitbank en infobordje RD (zwartgeel-rood).
Negeer vlak daarna zijpad links omlaag (Mescher
Plukbos) en volg het pad RD (zwart/rood) verder
omhoog met rechts een meidoornhaag.
(Na bijna 400 m bij rij bomen heeft u boven
(afhankelijk van beplanting akker) mooi uitzicht.
Vanaf links ziet u o.a. de St. Christinakerk en de
Martinuskerk (Breust) in Eijsden. de krijtrotswand aan
het Albertkanaal bij de sluis van Ternaaien, de Sint
Pietersberg/Enci-groeve,
de
stad
Maastricht
(Mestreech). Helemaal rechts in de verte ziet u bij
helder
weer
steenbergen
van
voormalige
steenkolenmijnen in Winterslag/Waterschei (nabij
Genk)).
Na 600 m gaat u bij dikke rode beuk/bloedbeuk en
wegwijzer R (wit-rood/blauw/Pelgrimspad) de
verharde veldweg omhoog. Vlak daarna aan de 3sprong gaat u L de veldweg omhoog.
(Na 200 m heeft u bij laagstamboomgaard links weer
mooi uitzicht over het in de verte gelegen Maastricht.
De route volgend ziet u voor u de spits van de St
Gertrudiskerk in Sint Geertruid, waarvan nog enkele
muurresten uit de 11e eeuw stammen).

Let op! Na 400 m, meteen voorbij de
laagstamboomgaard, gaat u R over het licht
stijgende pad gelegen tussen afrasteringen met
voor u de uitkijktoren. Aan de doorgaande weg
gaat u L en u komt meteen bij de uitkijktoren, die
boven op de Mescherheide staat.
(Op de uitkijktoren met oriëntatieborden heeft u bij
helder weer prachtig uitzicht. Beneden bij de
uitkijktoren ligt een infosteen/luisterplek met infobord
over de Liberation/bevrijdingsroute).
2. Met uw rug naar de uitkijktoren gaat u L langs
de doorgaande weg. Meteen daarna loopt u RD
(zwart/rood) over het graspad met links de akker
en rechts een meidoornhaag/(holle) doorgaande
weg. Na 500 m gaat u de trap omlaag en gaat u L.
Meteen daarna aan de 4-sprong bij wegkruis en
zitbank gaat L (blauw/zwart/rood) de holle
veldweg omhoog.
(Boven ziet u links weer de
uitkijktoren). Aan de 3-sprong bij veldkruis en
zitbank gaat u R (13/blauw/geel/rood/zwart) de
mooie holle veldweg omlaag. Negeer zijpaden.
(Omlaag lopend passeert u na 400 m rechts bij twee
brede ijzeren hekken en uitstroom van regenwater de
ingang van natuurgebied de Waardhof.
De route volgend passeert u even verder rechts
(voor)bij poel een grote dassenburcht).
Na 800 m gaat u beneden in Mesch de smalle
asfaltweg bij wandelknooppunt 13 R (12) omlaag.
Negeer meteen bij zitbank weg links (Bourgogne)
omlaag en dan buigt de weg bij de
rijksmonumentale carréhoeve Op den Dries
(1765) naar links. Aan de 3-sprong bij wegkruis,
zitbank en molensteen gaat u R (Klokkestraat).
(Hier aan de 3-sprong ligt links vlak voor de brug over
de Voer de rijksmonumentale woning (nr. 10) een
voormalig café met hoefsmederij (18e eeuw). Aan de
muur van de voormalige smidse hangen nog ringen
waaraan de paarden werden vastgebonden).
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 (d’r pleij) nog iets kunt
eten of drinken.

Deze voormalige carréboerderij stamt uit 1721 en was vroeger een laethof van het Mariënstift in Aken. De
oorsprong van de Laethof gaat zeker terug tot vóór 1450. De Latijnse tekst boven de hardstenen latei boven de
lage voordeur luidt: “schep mij een zuiver en rein hart en vernieuw mijn kunde* Meteen rechts onder de poort staat
een Mariabeeldje in muurnis. Op de leuk ingerichte binnenplaats hangt rechts o.a. een muurkruis met de
Eijsdense tekst “danke slivvenier”. Aan de linkerkant ziet u de twee bakstenen 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.

