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Tijdens deze bijna vlakke en gemakkelijke grenswandeling wandelt u langs het mooie kasteel Eijsden en 
tussen de velden door naar het Belgische dorpje Moelingen. De terugweg gaat o.a. over graspaden en 
veldwegen langs het dorpje Mesch en grensovergang Withuis (Brasserie De Grens). U moet 1 helling 
omhoog lopen, maar die is niet steil. U kunt de route inkorten tot 6,2 km. Het stukje door het kasteelpark is 
verboden voor honden maar hier is een alternatief voor beschreven. 
 

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 

10,87 km  2.25 uur  41 m  61 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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469. EIJSDEN 10,9 km – 6,2 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u L de brede 
kasseienweg, met de vele monumentale panden 
uit de 17e en 18e eeuw, omhoog.  Negeer meteen 
zijweg links.  
 

(In o.a. de Diepstraat werd de KRO serie Dagboek 
van een Herdershond opgenomen.  
 

Rechts bij huisnr. 53, gelegen in steegje,  ziet u op de 
eerste verdieping een soort kleine uitbouw. De ruimte 
daarachter heeft dienst gedaan als synagoge  van de 
joodse gemeenschap. In de uitbouw werden de 
gebedsattributen zoals Thorarollen en de 
aanwijsstokken opgeborgen., In de 18e eeuw telde de 
Joodse gemeenschap circa 50 leden. Hun beroep 
was koopman, veehandelaar, leerlooier of slager).  
 

Aan de kruising bij café de “Greune Mert” gaat u 
R (Graaf de Geloeslaan) over de 
kasseienweg/asfaltweg/platanenlaan.  
 

(De naam van het café heeft niets van doen met een 
groene markt maar met de groene weiden achter het 
café in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In die tijd 
werd bij het café kleine veemarkten voor paarden, 
koeien, varkens en pluimvee gehouden).  
 

Na 200 m tegenover de prachtige brede 
beukenlaan gaat u R en via en via poortgebouw 
met mooi torentje en voorhof (1649) loopt u het 
terrein van kasteel Eijsden (1636) binnen.  
 

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

(Het kasteelpark is verboden voor honden. Bent u 
met de hond aan het wandelen volg dan de asfaltweg 
RD. Aan de 3-sprong gaat u RD. Steek meteen 
daarna twee bruggen over. Ga dan verder bij **** in 
dit punt). 
 

Loop RD en na 50 m gaat u tegenover de ingang 
van het kasteel L langs de fonteinvijver en loop 
RD door de 180 m lange prachtige 
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).  
 

Ga aan het einde van de bomenlaan bij het 
kunstwerk “Les Roses” links over het smalle pad 
met rechts het beekje de Voer, een zijbeek van de 
Maas die hier vlakbij in de Maas uitmondt 
 

(U passeert de voormalige zaagwatermolen (1729)).  

Steek het bruggetje over en ga dan L. Aan de 
klinkerweg gaat u R (de La Margellelaan) en via 
brug, en het in metaal uitgevoerd kunstwerk 
“Brug” van Fons Lemmens, steekt u de molentak 
van de Voer over. Negeer meteen smalle zijweg 
rechts (Caestertstegen).  
 

(Bij huisnr. 6 A en zitbank ziet u links de graanmolen 
Eijsden (1857)).  
 

**** Loop RD (4) en via de mooie platanenlaan 
verlaat u de bebouwde kom van de buurtschap 
Laag Caestert. Meteen voorbij de twee witte 
herenhuizen (nr.16-18) gaat u aan de 4-sprong bij 
wegkruis en wandelknooppunt (wkp) 4 L (6/wit) 
over de veldweg.  
 

(Achter de twee witte herenhuizen (even 
doodlopende weg inlopen) ligt de monumentale 
carréboerderij Reinekenshof (1722) met woontoren).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R (rood/wit) over de 
asfaltweg.    
 

2. Aan de ruime 3-sprong, met zitbank in het 
midden, gaat u L (4) onder het autowegviaduct 
(A-2) door. Aan de 3-sprong bij grenspaal no. 41 
wordt de asfaltweg een veldweg, die u verder RD 
(3) volgt. U loopt nu België binnen. Aan de 
voorrangsweg gaat u L (4). (Loop links van de 
weg). Steek de spoorwegovergang over en volg 
de weg RD. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong  in 
Moelingen RD (Winkel). Meteen daarna buigt de 
weg naar links. Negeer eenrichtingsweg links.   
 

3. Aan de 3-sprong bij wkp 4 gaat u R (2) over de 
doodlopende weg. (3,6 km).  
 

(Als u hier RD gaat komt u na 150 m tegenover de 
kerk bij het leuke terras van Koffie & Brocante Onder 
de Poort, een leuke pauzeplek. Geopend: zaterdag, 
zondag en maandag van 10.00 tot 16.30 uur.  
 

Degene, die 6,2 km loopt, gaat hier RD (Dorpstraat). 
Aan de 4-sprong voorbij de kerk gaat u L (Bijsstraat). 
Aan de 3-sprong gat u L (Bijsstraat/7). Aan de 
volgende 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u RD 
(7) over de grindweg. Aan de kruising gaat u L (6). 
Ga nu verder bij punt 5).  
 

Vlak voor huisnr. 13 en de beek Berwinne” gaat u 
L (Getske) over de smalle asfaltweg.  Aan de T-
splitsing gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong 
bij  mooi muurkruis, type vliegermodel,  gaat u R 
en via lage betonnen brug steekt u de 
Berwinne/Berwijn,  een zijbeekje van de Maas,  
over. Meteen na de brug gaat u boven R over de 
smalle asfaltweg, die na 100 m naar links buigt.  
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Steek de voorrangsweg over en ga R (11/wit) 
omhoog. Na 100 m gaat u bij  stenen 
ongevalskruis L (11/wit) de grindweg omhoog.  
 

(Hier kwam L. Leclercq uit Visé op 25-10-1956 bij 
een auto ongeluk om het leven).  
 

Aan de 3-sprong bij Mariakapelletje gaat u L 
(11/wit) omhoog. Aan de 3-sprong RD. Boven aan 
de 3-sprong bij het hoogdruk gasstation 
Moelingen-Dam van Flexys gaat u L (11/wit). 
 

(Links ziet u in de verte de 1300 m lange en circa 60  
m hoge “doorbraak van Caestert”, die gerealiseerd 
werd in het kader van de aanleg van het  
Albertkanaal door de St. Pietersberg)..  
 

De veldweg wordt een hol dalend pad. Negeer 
zijpad rechts. Beneden steekt u via ijzeren 
bruggetje weer de Berwinne over en volg het pad 
RD langs de voormalige watermolen van 
Moelingen (1719). (Momenteel in gebruik zijnde als 
hostellerie Orsmolen). Aan de doorgaande weg in 
Moelingen gaat u R (11). Meteen daarna voorbij 
de grote villa gaat u L (11) over de smalle 
asfaltweg, die even verder een veldweg/graspad 
wordt. Aan de 3-sprong gaat u R (11).  
 

(Wilt u dadelijk niet 250 m over het fietspad langs de 
doorgaande weg lopen, ga dan hier L (Cattestraat) 
over de smalle asfaltweg. Aan de T-splitsing bij 
huisnr. 5 gaat u R over de rustige asfaltweg en u 
passeert enkele leuke optrekjes. Na 500 m steekt u 
de doorgaande weg over en loop RD over de 
veldweg. Ga nu verder bij **** in punt 4).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij Mariakapel gaat u 
RD (wit-rood) over de veldweg/graspad. (U verlaat 
11).  
 

4. Aan de voorrangsweg gaat u L over het 
fietspad. Na 250 m gaat u aan de 4-sprong bij 
huisnr. 57 R (9) over de veldweg.  
 

**** (Na 150 m passeert u rechts grenspaal no. 36).  
 

Aan de T-splitsing in Mesch bij speelveldje en 
wkp 9 gaat u L (Meschermolen/7) over de smalle 
rustige asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt.  
 

(Rechts beneden stroomt het riviertje de Voer. Een 
eind verder passeert u rechts de  Meschermolen 
(1699). Momenteel vakantieappartementen. 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.) 
 

Negeer na 600 m  in bocht voetpad rechts en blijf 
de smalle asfaltweg RD volgen.  Steek in de 
buurtschap ’t Withuis schuin links de 
voorrangsweg over naar de parkeerplaats.  
 

(Hier ligt Brasserie De Grens, een mooie pauzeplek. 
Het buurtschap Withuis was tot de opening van 
de(voormalige) douanepost Eijsden-Moelingen aan 
de A-2 een levendige grensplaats, waar veel 
expeditiekantoren en enkele café ’s waren 
gevestigd).  
 

Vanaf de parkeerplaats, met uw rug naar de 
voorrangsweg, neemt u de veldweg links, die 
verderop langs een wit huis (no. 28) loopt. Aan de 
kruising gaat u RD (6).  
 

5. Voorbij het oefenterrein van hondenvereniging 
de V.D.H. de Maasvallei buigt de veldweg naar 
links langs de A-2. Aan de 3-sprong gaat u RD (6). 
De veldweg buigt rechts onder het 
autowegviaduct door en steek dan de 
spoorwegovergang over. Aan de T-splitsing bij 
wkp 6 in de buurtschap Hoog Caestert gaat u R 
(Leentjensweg). U steekt weer het riviertje de 
Voer over.  
 

(Hier ziet u aan de doodlopende weg links de  
Breusterwatermolen (1791), die tot 1972 operationeel 
was).  
 

Negeer bij wegkruis zijweg links en vlak daarna 
zijweg rechts  en loop RD (5). Na bijna 100 m gaat 
u L (Kruisstraat/5). Aan de 5-sprong bij drie 
zitbanken, moordkruis en Mariakapel neemt u de 
tweede weg L (rood/wit) door de prachtige brede 
beukenlaan.  
 

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

Hier staat Mariakapel en links van de kapel staat een 
moordkruis. In 1899 werd het smeedijzeren wegkruis, 
gemaakt door de plaatselijke smid Plusquin, hier 
geplaatst door Graaf de Geloes, de toenmalige 
bewoner van het kasteel. Een legende vertelt dat 
twee naaisters van het kasteel verliefd raakten op 
dezelfde jongeman. Ze zouden bij een ruzie elkaar 
zodanig met scharen bewerkt hebben dat ze beiden 
doodbloedden. Dit voorval zou zich op deze plek 
hebben afgespeeld.   
 

Gravin de Liedekerke liet dit Maria kapelletje (“De 
Maagd der Armen”, die in Banneux wordt vereerd)  in 
1943 bouwen. Ze smeekte de Moeder Gods om het 
behoud van haar man die als verzetsstrijder door de 
Duitsers in gevangenschap was weggevoerd. Het 
mocht niet baten. De graaf kwam niet terug. Hij werd 
op 9 oktober 1943 samen met enkele andere 
Eijsdense verzetsstrijders in fort Rhijnauen bij Utrecht 
gefusilleerd) 
 

Aan de T-splitsing voor het kasteel gaat u R over 
de asfaltweg. Aan de kruising gaat L de 
kasseienweg omlaag terug naar de brasserie, de 
sponsor van de 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.   


