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Tijdens deze route rolt u over rustige wegen naar het dorpje Mesch waar u kunt pauzeren bij uitspanning 
de Laethof en café  ’t Piepeke. In de buurtschap Withoes kunt pauzeren bij Brasserie ’de Grens. Alle drie 
met terras  De terugweg gaat over goede veldwegen naar de buurtschap Caestert waar u kasteel Eijsden 
kunt bezoeken.  Tijdens de route is er weinig hoogteverschil.   Zowel bij hotel Le Bonheur als ook 
Brasserie De Grens kunt u met een rolstoel naar binnen.  
 
Startadres: Hotel Le Bonheur  Wilhelminastraat 73, Eijsden. 

 
U kunt parkeren op de grote parkeerplaats bij het trienstation aan de het Stationsplein 11. Vanaf de 
parkeerplaats gaat u terug naar de spoorwegovergang, waar u L gaat. Na 100 m komt u rechts bij Hotel Le 
Bonheur   
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                             ROL-route 15 Eijsden 6,5 km 
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. Aan de 
grote 5-sprong (Stationsplein) gaat u RD over de 
spoorwegovergang. Negeer zijweg links en ga 
RD. Een eindje verder passeert u rechts een groot 
ommuurd fabrieksterrein.  
 

(Dit is de voormalige zinkwitfabriek (1870), vroeger 
de werkgever van veel Eijsdenaren)  
 

Negeer zijweg rechts (Ir. Rocourstraat) en volg 
geruime tijd het fietspad RD (Pisartlaan/fietsroute 
78) aan de lindelaan.  
 

(De 141 linden, Zilverlindes langs de doorgaande 
weg en Zwartelinden tussen het fietspad en 
groenstrook, vervangen de in 2018 prachtige gekapte 
zieke kastanjebomen).  
 

Negeer inrit rechts naar crematorium Walpot. 
Negeer bij de witte Maria Ten Hemel Opneming 
(1960)  kerk zijweg links.  
 

2. Aan de T-splitsing bij voorrangsweg en ANWB-
wegwijzer in Mariadorp steekt u de doorgaande 
weg over en gaat u bij infobord “Mariadorp 1913 – 
2013” R over het fietspad richting Withuis-Mesch.  
 

(Hier staan de witte woningen van de wijk Mariadorp, 
lokaal bekend onder de naam “de Klonie. De wijk is 
in 1913 door de Fernand Pisart, directeur van de 
zinkwitfabriek, gesticht als arbeiderswijk. In 1913 
werden 24 woningen gebouwd en in 1916 nog eens 
63 woningen. Omdat de wijk niet direct tegen Eijsden 
aanlag was het feitelijk een apart dorp met o.a. een 
eigen nog steeds bestaande voetbalclub namelijk 
S.V.M.E.).  
 

Via het autowegviaduct steekt u de A-2 over. 50 m 
verder gaat u L (groen) de asfaltweg omhoog. 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij zitbank gaat u 
R verder omhoog. Negeer veldweg links. Aan de 
3-sprong bij bushokje gaat u L (rood).     
 

3. Aan de kruising bij groot wegkruis type 
vliegermodel in Mesch gaat u R 
(rood/Langstraat).  U passeert uitspanning  de 
Laethof, 
 

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.   
 

Bij de mooie gerestaureerde boerderij “de 
Voerhof (1740) en het kunstwerk “Scherpzinnige 

steen” steekt u de Voer over, een zijbeek van de 
Maas,  die  bij kasteel Eijsden in de Maas stroomt.  
Aan de 3-sprong bij  wegkruis, rode bloedbeuk en 
het gezellige 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 behoort tot de oudste kerken van 
Nederland. 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 uitzicht op het interieur van dit oude 
kerkje). Aan de rand van het kerkhof staat een groot 
Mariabeeld). 
 

Aan de T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 10 
gaat u R (Grijzegraaf/9/rood).  
 

(Als u hier L gaat dan komt meteen daarna bij de 
school bij een gedenksteen t. h. a. de bevrijding 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 wkp 9 en speeltuintje gaat u 
RD (7/rood)  en volg nu de smalle asfaltweg 
(fietspad) RD tot aan de voorrangsweg.  
 

(Na 400 m passeert u rechts de  Meschermolen 
(1699). Momenteel o.a. 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) 
 

4. Steek de voorrangsweg over en rol de 
parkeerplaats op van de brasserie.  
 

(Hier aan de doorgaande weg ligt Brasserie De 
Grens, een prima pauzeplek met groot terras. De 
buurschap 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).   
 

Neem vanaf de parkeerplaats de veldweg L en 
volg deze enige tijd. Aan de kruising gaat u RD 
(6).  
 

(Links ziet u het Belgische plaatsje 
Moelingen/Mouland).  
 

U passeert het oefenterrein van de 
hondenvereniging H.D.V. de Maasvallei.  De weg 
buigt naar links en loopt parallel aan de autoweg. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (6).   
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De veldweg buigt rechts onder het 
autowegviaduct en dan steekt u de 
spoorwegovergang over.  
 

5. Aan de T-splitsing bij boomkruisje in de 
buurtschap Hoog Caestert gaat u R 
(Kapelkesstraat/5/rood/wit). Na 250 m steekt het 
beekje de Voer weer over.     
 

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

Negeer bij wegkruis zijweg links en vervolgens 
zijweg rechts. Neem nu de volgende zijweg L 
(5/Kruisstraat). Aan de 5-sprong bij de kapel van 
Onze Lieve Vrouw van Banneux gaat u R.  
 

(Dit punt is lokaal bekend onder de naam De Witte 
Poalkes.  
 

Als u kasteel Eijsden (1636) wilt bezoeken, ga dan 
hier L (rood/wit) over de brede grindweg door de 
prachtige rode beukenlaan (200 m). Het prachtige 
kasteel heeft een mooi groot kasteelpark waardoor u 
heen kunt rollen.  
 

De route volgend passeert u een eind verder links de 
kleine begraafplaats van de Hervormde Gemeente 
Eijsden uit 1857).  
 

Aan deze 5-sprong gaat u L terug naar het 
restaurant, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd. 


