865. EIJSDEN 15,9 km – 13,6 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling, wandelt u over rustige weggetjes en
paden naar de Mescherhei, waar een uitkijktoren staat, vanwaar u prachtig uitzicht heeft. Dan loopt u over
mooie graspaden door het natuurgebied De Waardhoff. Dan komt u in Mesch, waar 2 cafés liggen om te
pauzeren. Via leuke paden komt u in het Belgische Moelingen, waar u een leuk rondje maakt. Dan steekt u
weer de grens over en loopt u naar de buurtschap Laag Caestert met zijn leuke steegjes. Na een rondje
door het kasteelpark, met het prachtige kasteel Eijsden, komt u weer in het oude centrum, waar een
prachtig terras is. U kunt de route inkorten tot 13,6 km maar dan mist u wel de uitkijktoren.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,95 km

3.45 uur

82 m

143 m
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Startpunt: Bie Meijs Eet – Drink – Geniet, Diepstraat 6, Eijsden. Tel: 06-34177198. Geopend: Woensdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur. Parkeer in de Prins-Bernhardstraat (verlengde van de Diepstraat) of in de
Ursulinenstraat.

865. EIJSDEN 15,9 km – 13,6 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R de
Diepstraat omlaag. Aan de kruising, gaat u L
(Graaf de Geloeslaan/rood/wit). Tegenover de
kasteelingang gaat u L (rood/wit) door de
prachtige brede rode beukenlaan. Aan de 5sprong bij zitbanken, wegkruis en Mariakapel
neemt u de tweede weg R (rood).
(Deze 5-sprong is in Eijsden bekend onder de naam
“de Witte Pöälkes”).
Aan de T-splitsing, in de buurtschap Hoog
Caestert, gaat u R (rood/Kapelkesstraat). Neem
nu de eerste weg L (Voerstraat/wit). Loop onder
het spoorviaduct (spoorlijn Maastricht-Luik) door
en volg deze weg RD.
(Als u voor de brug R het paadje omhoog loopt, dan
komt u bij de Voer, die hier gekanaliseerd is. 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 (gras)pad
dat even verder naar rechts buigt. Negeer
grindpad rechts.
(Rechts ziet de glazenkoffietafelruimte “La Mémoire”
van het crematorium Walpot).
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 lindebomen
lopen. De 141 linden, Zilverlindes langs de
doorgaande weg en Zwartelinden tussen het fietspad
en groenstrook, vervangen de in 2018 gekapte zieke
prachtige kastanjebomen).
Negeer bij de witte Maria Tenhemelopnemingkerk
(1960) zijweg links.
2. Steek de voorrangsweg over en ga bij infobord
“Mariadorp 1913-2013” R (groen) over het
fietspad. Let op! Meteen na het autowegviaduct
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 (holle) veldweg omhoog.
Boven aan de 3-sprong, bij zitbank en infobordje,
RD (zwart). Negeer vlak daarna zijpad links
omlaag naar Mescher Plukbos en volg het pad RD
omhoog
(Na 400 m heeft u boven links mooi uitzicht over o.a.
Eijsden, de Sint-Pietersberg en rechts in de verte op
Maastricht met daarachter twee steenbergen van
voormalige steenkolenmijnen in het Belgische
Waterschei/Genk. Bij helder weer ziet u hier maar
liefst 10 kerktorens).
Aan de T-splitsing bij dikke bloedbeuk en
wegwijzer gaat u R (geel-rood/Pelgrimspad) de
verharde veldweg omhoog. Vlak daarna gaat u
aan de 3-sprong L de veldweg omhoog met na
150 m links mooi uitzicht.
(Degene die 13,6 km loopt, gaat hier RD verder
omhoog. Steek bij wegkruis en zitbank de
doorgaande weg over en loop RD over de veldweg.
Ga nu verder bij **** in punt 3). (Als u hier aan de
doorgaande weg de trap omhoog loopt, dan komt u
na 400 m bij de uitkijktoren op de Mescherheide).
Let op! Waar na 400 m rechts de
laagstamboomgaard eindigt, gaat u R over het
licht stijgende smalle pad met rechts de
laagstamboomgaard.
(Hier heeft u links mooi zicht op Eijsden en op de
hoge krijtrotsen gelegen bij de sluis van Ternaaien
aan het Albertkanaal (België)).
3. Steek de doorgaande weg over en ga R
(zwart) over het pad met rechts de doorgaande
weg.
(Hier staat links de 9 m hoge uitkijkpost op de
Mescherheide.
Op
de
uitkijktoren
(met
oriëntatieborden) heeft u bij helder weer schitterend
uitzicht. 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. Bij de
toren staan ook twee bijzondere picknickbanken).
Aan het einde van het pad loopt u de trap omlaag
en ga L. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
wegkruis en zitbank gaat u L over de veldweg.

**** Aan de 3-sprong bij zitbank en het velddevotiekruis, ’t Sjwart Kruiske, gaat u R de holle
veldweg/bosweg omlaag.
(Het bijzondere aan dit kruis is dat zowel de vóórkant
als de achterzijde rijk is voorzien van Christelijke
symbolen).
Na 200 m gaat u bij twee brede ijzeren hekken en
uitstroom van regenwaterbuffer R en langs de
zijkant van het linker hek loopt u het
natuurgebied Waardhoff binnen. Bij infobord gaat
u RD omlaag met rechts van de bosrand.
(Het bos rechts, is het leefgebied van vliegende
herten. Zie bordjes met afbeelding van een vliegend
hert).
Waar het bos eindigt, gaat u R door het
draaihekje en loop de trap omhoog. Waar de trap
naar rechts buigt, gaat u RD/L over het paadje dat
meteen twee keer naar rechts buigt.
(Hier in de bocht staat een stenen zitbank, een
genietplekje met prachtig uitzicht over o.a. Mesch en
het Land van Herve).
Boven, bij boom met Mariakapelletje en
vogelhuisjes, gaat u L door het draaihekje en ga
dan meteen L over het graspad met links mooi
uitzicht
o.a.
op
steenbergen/terrils
van
voormalige steenkolenmijnen in de regio Luik.
Aan de 4-sprong gaat u RD
(Als u hier R het graspad omhoog loopt, dan komt u
bij een interactief insectenhotel. In het insectenhotel
hangt een boekje met o.a. tips over het bouwen van
een insectenhotel).
4. Bij infobord en vogeluitkijkpunt bij tuinhaag
gaat u L door het draaihekje en ga dan L het
graspad omlaag. Aan de asfaltweg loopt u RD
verder omlaag. Beneden aan de kruising, bij
groot wegkruis in Mesch, gaat u RD.
(U passeert Uitspanning de Laethof, een voormalige
carréboerderij (1721) die vroeger een laethof van het
Mariënstift in Aken was. Op de mooie binnenplaats is
een leuk terras
De Latijnse tekst boven de hardstenen latei, boven
de lage voordeu,r luidt: “schep mij een zuiver en rein
hart en vernieuw mijn kunde*).
Bij de voormalig hoeve “de Voerhof (1740) en het
kunstwerk “scherpzinnige steen” steekt u de
Voer over. Aan de 3-sprong bij wegkruis, rode
beuk/bloedbeuk en het leuke café ’t Piepke (een
leuke pauzeplek met terras), gaat u R (10).
(Als u hier 50 m naar L gaat, dan komt u bij de
Pancratiuskerk, die bij de oudste kerken van
Nederland hoort. (Het is een kleine vroeg Romaanse
kerk. 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 kapel heeft u een
mooi uitzicht op het interieur van dit oude kerkje.
Links op het kerkhof staat een groot Mariabeeld).
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Aan de T-splitsing gaat u R (Grijzegraaf/9/rood).
(Als u hier L gaat, dan komt u meteen rechts (bij
school) de gedenksteen t. h. a. de bevrijding van
Mesch op 12 sept. 1944. Mesch was de eerste plaats
in Nederland die door de geallieerden bevrijd werd.
Mesch is het meest zuidelijk gelegen kerkdorp van
Nederland).
Aan de 3-sprong bij speeltuintje en wkp 9 gaat u
L (8) de asfaltweg/veldweg omhoog. Na 350 m
passeert u links grenspaal no. 36 en u loopt
België binnen. Steek de voorrangsweg over en
ga L (Batticestraat) over het fietspad langs de
voorrangsweg. Na 250 m gaat u, meteen voorbij
huisnr. 27, R over de veldweg/graspad. Aan de
3-sprong, bij Mariakapel, RD. Meteen daarna aan
de volgende 3-sprong gaat u L (2). Aan de
asfaltweg, bij de grote villa in Moelingen, gaat u R
(2). Vlak daarna gaat u L (wit/2) over het pad
richting parkeerplaats Orsmolen/IJssalon Mersy.
(Als u hier RD loopt, komt u na 300 m bij Brasserie
De Berwien, een leuke pauzeplek met terras).
Het pad buigt naar links.
(U passeert hostellerie Orsmolen. Dit is
voormalige watermolen van Moelingen (1719)).

de

Even verder steekt u via ijzeren bruggetje de
Berwinne over. Negeer zijpaden en volg het pad
RD (2) omhoog. Het pad wordt boven een
veldweg.
(Hier boven, ziet u scherp rechts in de verte bij
krijtrotsen, 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).
Boven aan de 3-sprong voor
het hoogdruk
gasstation Moelingen-Dam van Fluxys gaat u R
(wit/2) de holle veldweg omlaag.
(Hier ziet u voor u, aan het Albertkanaal, de cementen klinkerfabriek Lixhe).
Negeer zijweg rechts. Bijna beneden aan de
3-sprong bij Mariakapelletje en zitbank gaat u R
(2/wit). Beneden aan de voorrangsweg bij stenen
ongevalskruis gaat u R (2).
(Hier kwam L. Leclercq uit Visé op 25-10-1956, bij
een auto ongeluk, om het leven).
5. Bij huisnr. 34 gaat u L (Elzen/2) over de smalle
asfaltweg, die even verder naar rechts buigt.
Steek meteen daarna bij verbodsbord L (3) via het
bruggetje de Berwinne over.
(I.v.m. met werkzaamheden (verbreding afvoer water
beek) was dit bruggetje eind april 2022 weggehaald.
Laat even weten als het bruggetje is teruggeplaatst.
Alvast bedankt. Is dit niet het geval loop dan verder
RD. Aan de doorgaande weg bij frituur steek u L via
brug de Berwinne over. Meteen daarna aan de
kruising gaat u L. Aan de 4-sprong gaat u R
(Bijsstraat). Ga dan verder bij **** in dit punt).

Let op! Meteen na het bruggetje gaat u bij huisnr.
13 R (Getske) over de smalle asfaltweg. Aan de
T-splitsing, met links van u de Onze-Lieve-VrouwTen-Hemel-Opnemingskerk, waarvan de met
breuksteen gebouwde vierkante romaanse
kerktoren uit de 12e eeuw stamt, gaat u R. Vlak
daarna aan de 3-sprong, bij wegkruis, gaat u L.
Aan de kruising loopt u RD (Bijsstraat/wit).
(Als u hier L gaat komt u tegenover de kerk bij het
leuke terras van Koffie & Brocante Onder de Poort,
een leuke pauzeplek. Geopend: zondag en maandag
van 10.00 tot 17.00 uur).
**** Aan de 3-sprong bij voormalige lagere
school/zusterklooster, waar in de tuin een
Mariabeeld staat, gaat u RD (Bijsstraat/wit/7).
(Als u hier R gaat, ziet u meteen aan de achterkant
van het voormalig klooster de voormalige
dorpsschool).
Aan de volgende 3-sprong. bij zitbank en
wegkruis. gaat u L (wit) over de asfaltweg, die een
veldweg wordt. (U loopt nu ongemerkt Nederland
weer binnen). Aan de T-splitsing, voor talud van
de autoweg A2, gaat u L over de veldweg, die
rechts onder het autowegviaduct door buigt en
steek dan de spoorwegovergang over. Aan de
T-splitsing, in de buurtschap Hoog Caestert,
gaat u bij boomkruisje en wkp 6 L
(Leentjesweg/4/rood). Na 200 m, gaat u voorbij de
melkveehouderij, R (wit/4) over de veldweg. Aan
de 4-sprong, bij wkp 4 en wegkruis, gaat u R (5)
door de platanenlaan met links de twee
monumentale herenhuizen (nr.16-18).
(Achter de twee witte herenhuizen (even
doodlopende weg inlopen) ligt de monumentale
carréboerderij Reinekenshof (1722) met woontoren
(donjon). De route volgend ziet u, 30 m voorbij de
herenhuizen links achter bij de hoeve, de woontoren).
Bij het eerste huis (nr.14) in de buurtschap
Laag-Caestert gaat u L (Caesterstegen) over de
doodlopende smalle asfaltweg. Voorbij huisnr. 89, gaat u R over het klinkerpad. Aan de 3-sprong
gaat u L en u passeert een leuk vakwerkhuisje
(nr. 4).
6. Aan de doorgaande weg gaat u L.
(Als u hier R gaat en na 25 m, tegenover
Mariabeeldje in muurnis en waterpomp, L over het
pad gaat, komt u via draaihekje bij de graanwatermolen Eijsden (1857). De graanmolen, die hier
stond vanaf 1788, is in 1857 afgebroken en
herbouwd).
Meteen daarna steekt u, bij kunstwerk, via brug
de molentak van het riviertje de Voer over. Let op!
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Meteen daarna gaat u, bij ijzeren hek en bij de
huisnrs. 10 en 12, L de inrit /asfaltpad in.
(U loopt nu richting het kasteelpark. Dit park is
verboden voor honden. Mensen, die met hond
wandelen, lopen hier RD (Graaf de Geloeslaan). Bij
de ingang van het kasteel en rechts een prachtige
rode beukenkaan gaat u verder RD, Ga nu verder bij
**** in dit punt).
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
haagbeukenberceau, ook wel Charmille 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 Kasteel Eijsden (1636) gaat u
L.
(U maakt nu een rondje om het kasteel. 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. Het kasteel is geheel
omgracht waardoor het als een waterkasteel kan
worden betracht)
Aan het einde van het kasteel gaat u meteen R
over het grindpad langs de slotgracht. Neem dan
bij drie dikke platanenbomen, met een O. L.
Vrouw van Lourdes kapelletje aan boom, weer het
eerste grindpad R. Negeer bij grote gazon twee
zijpaden links.
(Het park is in 1900 aangelegd door de indertijd
beroemde Franse tuinarchitect Achille Duchêne, als
vervanging van een laat 18e eeuws park).
Aan de T-splitsing, in de prachtige tasuxlaan gaat
u R en loop door de ijzeren poort. Op het
binnenplein gaat L en via het poortgebouw (1649)
van de voormalige kasteelhoeve, verlaat u het
kasteelterrein.
(Voor meer info kasteel, zie infobordje links in het
poortgebouw).
Aan de asfaltweg, met voor u de prachtige brede
rode beukenlaan, gaat u L (rood/wit) verder door
de platanenlaan. Aan de kruising gaat u R en dan
komt u links bij Bie Meijs, de sponsor van deze
wandeling, waar u 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.
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