1543. EIJSDEN 5,5 km
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Hoog(s)tepunten van deze gezinswandeling, die ook leuk is voor kinderen, zijn niet alleen de fraaie
uitkijktoren op de Mescherheide maar ook het natuurleerpunt in natuurgebied De Waardhoff en aan het
einde de binnenspeeltuin bij de brasserie. U loopt eerst omhoog door het Mescher Plukbos en dan
wandelt u met mooi uitzicht naar de uitkijktoren op de Mescherheide, waar u mooi uitzicht heeft. Dan loopt
u via holle veldwegen naar het natuurgebied De Waardhoff waar een natuurleerpunt is voor kinderen. Via
veldwegen loopt u terug omlaag en komt u weer bij de brasserie met terras en binnenspeeltuin. De route is
heuvelachtig.

Startpunt: Brasserie D’n Druimer, Rijksweg 258, Eijsden. Tel: 06-24253636. Parkeer op de parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

5,52 km

1.15 uur

65 m

65 m

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.

blz 2 van 2

1543. EIJSDEN 5,5 km
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R
over het fietspad. U steekt de snelweg A2 over en
dan gaat u meteen na de brug bij vangrail L over
het smalle bospad, dat meteen rechts omhoog
buigt. Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. Na
ruim 400 m gaat u bij afsluitboom en infobord R
de bosweg door het Mescher Plukbos omhoog.

infobord RD het brede graspad omlaag met
rechts de bosrand en links een waterpoel.

(Tijdens het najaar mag men de vruchten van de in
2002 geplante bomen plukken of rapen).

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

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. Vlak
daarna gaat u bij bord “Mescher Plukbos”
scherp L over het pad met rechts een
meidoornhaag/hoogstamfruitgaard
en
links
grasland/akker.
(Na 250 m, bij rij essen, heeft u achteromkijkend
mooi uitzicht over o.a. Eijsden en op de SintPietersberg).
Aan de T-splitsing bij bloedbeuk en wegwijzer
gaat u R (geel-rood/Pelgrimspad), de verharde
veldweg, omhoog.
2. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L de
veldweg omhoog met na 150 m links weer mooi
uitzicht. Let op! Waar, na 400 m, rechts de
laagstamboomgaard eindigt, gaat u R over het
licht stijgende smalle pad met rechts de
laagstamboomgaard.

(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).

(Als u op het punt waar het trappenpad naar rechts
buigt L gaat, komt u meteen bij een stenen zitbank,
een genietplekje met prachtig uitzicht over o.a.
Mesch en op steenbergen/terrils van voormalige
steenkolenmijnen in de regio Luik).
Boven bij boom met Mariakapelletje en
vogelhuisjes gaat u door het draaihekje en ga dan
meteen R het graspad omhoog met rechts de
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD het graspad
verder omhoog langs de bosrand. Negeer
zijpaden rechts. Na 150 m gaat u boven bij
infobord en zitbank, een genietplekje met
schitterend uitzicht over het Land van Herve, L
het graspad omlaag. Beneden, bij infozuilen,
kastje minibieb, insectenhotel en bijenoase, gaat
u R het graspad omlaag en negeer meteen zijpad
links omlaag.

(Hier heeft u links mooi zicht op Eijsden en op de
hoge krijtrotsen, gelegen bij de sluis van Ternaaien
aan het Albertkanaal (België)).

4. Bij vogeluitkijkpunt, tuynhaag (gevlochten
haag) en infobord, verlaat u via draaihekje het
natuurgebied en ga dan R het brede graspad
omhoog. Boven aan de doorgaande weg nabij
infobord en de Mescher steenberg (grote
zwerfstenen) gaat u L omlaag.

Steek de doorgaande weg over en ga R over het
graspad met rechts een meidoornhaag/dalende
(holle) asfaltweg.

(Via het infobordje bij de grote zwerfstenen, die door
de Maas zijn meegevoerd, kunt u zien hoeveel
honderden miljoenen jaren oud deze stenen zijn).

(Hier staat links 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).

Na 100 m gaat u R de veldweg omhoog.

Na ruim 500 m gaat u R de trap met leuning
omlaag en meteen daarna aan de 4-sprong bij
zitbank en wegkruis gaat u bij verbodsbord L
holle
veldweg,
waarin
links
een
grote
dassenburcht is gelegen, omhoog.

Aan de T-splitsing, bij zitbank en infobord, gaat u
L de holle veldweg, waarin links een grote
dassenburcht is gelegen, omlaag. Beneden aan
de smalle asfaltweg gaat u R omlaag. Aan de
3-sprong gaat u bij zitbank RD (uit de Patiel). Na
100 m gaat u L het smalle bospad omlaag.
Beneden steek u de doorgaande weg over en via
brug steekt u weer de snelweg A2 over. Voorbij
oprit autoweg komt u weer bij Brasserie D’n
Druimer, de sponsor van deze wandeling, waar u
nog iets kunt eten of drinken. Bij de parkeerplaats
is een fijn terras en er is ook een binnenspeeltuin.

3. Aan de 3-sprong bij veldkruis en zitbank gaat u
R de holle veldweg omlaag. Na 300 m gaat u
meteen voorbij uitstroom van regenwaterbuffer
R over het pad langs het ijzeren hek en u loopt
het natuurgebied Waardhoff binnen. Loop bij

(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).

