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Deze wandeling met hellingen gaat eerst een mooi stuk langs de Geul, dan via Epen naar de buurtschap 
Landsrade. U passeert in punt 4 de Gerardushoeve waar u prachtig uitzicht.  
 

 
 
Startpunt: De Commanderie,  Hoofdstraat 23, Mechelen (tegenover de kerk). Tel: 043-4551262. Geopend: 
Woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.   Parkeerplaats achter de kerk bij groepshotel De Heerenhof aan de 
Heerenhofweg 9 te Mechelen. 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.decommanderiemechelen.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,00 km  2.20 uur  113 m  141 m 
 

 
 

56. MECHELEN 10 km 
 

Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel 
de Heerenhof: 
 

Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. 
Meteen daarna voor het appartementencomplex 
Johanniterhof gaat u L over de brede klinkerweg. 
Via ijzeren poort komt in het park. Aan de 3-
sprong in het park gaat u R omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de voormalige 
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice 
is in gehuisvest).  
 

Aan de uitgang van het park steekt u de 
doorgaande weg over en ga  L en loop naar De 
Commanderie (huisnr. 23).  
 

(Hier hangt bij de uitgang van het park links aan de 
muur een infobordje betreffende de Heerenhof.)  
 

Ga nu verder bij  punt 1. 
 

1. Met uw rug naar De Commanderie gaat u L 
(Hoofdstraat) omlaag. Negeer bij het uit de 18e 
eeuw stammende vakwerkhuis “Oud Mechelen” 
(huisnr. 33) voetpad links. Bij het pleintje en het 
hoge kunstwerk “A Gen Vogelstang” gaat u L. 
Vlak daarna voor de parkeerplaats aan het Dr. 
Janssenplein gaat u R. (De weg heet even verder 
Meester Beukenweg). Waar de asfaltweg bij 
wegkruis naar links buigt, gaat u RD (blauw) het 
weiland in. Negeer zijpaden en volg nu geruime 
tijd dit pad RD (rood/zwart) door de weilanden 
met rechts van u de meanderende Geul. Na 750 m 
gaat u aan de asfaltweg bij brug L. Meteen daarna 
gaat u bij wegkruis R (rood/blauw) het weiland in. 
U passeert rechts een mooi vakwerkhuis. Aan het 
draaihekje bij veldkruis  gaat u R (rood/blauw).  
 

2. Volg nu 1,2 km het pad RD door de weilanden 
met rechts van u, soms kortbij soms op afstand 
de meanderende Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland. Aan de doorgaande weg 
gaat u R (blauw/rood).  
 

(Hier kunt u in de zomermaanden op de grote 
parkeerplaats bij de ijskraam van de 
Wingbergerhoeve tegen een gunstige prijs heerlijk 
ijs.. Het gerestaureerde vakwerkhuis dat u hier bij de 
grote parkeerplaats ziet, is het oudste vakwerkhuis 
van Limburg en dateert van rond 1450).  
 

Via brug steekt u de Geul over.   
 

(Bij de Geulbrug staat aan de overkant van de weg 
het ongevalskruis van Stephan Franssen. Hij 
verongelukte hier op 25-1-1913 met paard en 
wagen).  
 

Bijna 100 m verder gaat u schuin R (blauw/rood) 
het pad omhoog gelegen tussen de twee 
afrasteringen. U passeert twee klaphekjes en ga 
dan L  de asfaltweg omlaag. 
 

3. Aan de 3-sprong bij wegkruis type 
vliegermodel gaat u R (geel/blauw) de smalle 
mooie holle asfaltweg omhoog. Steek boven bij 
boomkruis de voorrangsweg over en loop RD 
(Heerstraat/geel/blauw/rood) omhoog. Aan de 3-
sprong gaat u RD. Aan de ongelijke 4-sprong bij 
wegkruis gaat u RD (geel/rood) verder omhoog. 
Aan het einde van de asfaltweg gaat u RD 
(geel/rood) het pad omhoog. Boven wordt het pad 
een asfaltpad en buigt het pad voor grote 
parkeerplaats naar links (geel/rood) en u loopt 
parallel aan de doorgaande weg (Hier staat op de 
parkeerplaats een oriëntatiebord).   
   
4. Let op! Steek na 50 m, waar aan de andere kant 
van de weg een wegkruis staat, de doorgaande 
weg over en loop RD over de asfaltweg met links 
een leuk huisje en rechts het voormalig hotel Ons 
Krijtland (nu U-center (GGZ-kliniek).  
 

(Als u wilt pauzeren, loop hier dan 150 m RD langs 
de doorgaande weg en u komt bij het mooie terras 
van restaurant De Gerardushoeve).  
 

Voor de parkeerplaats van het voormalig hotel 
buigt de asfaltweg naar rechts. Aan de 3-sprong, 
achter het hotel bij volgende parkeerplaats, gaat 
u L (zwart) over de veldweg, die even verder een 
dalend pad en vervolgens een stijgend pad wordt.  
 

(Rechts bij meidoornhaag heeft u weer mooi uitzicht. 
 

Een eindje verder, aan het eind van het links gelegen 
grasveld, passeert u links een mooi smeedijzeren 
veldkruis.  
 

Daar waar het pad beneden weer omhoog gaat, ziet 
u links wijngaard Le Coq Frisé).  
 

Aan de asfaltweg bij woonhuis met muurkruisje 
gaat u R (rood/zwart) omhoog.  
 

(Een eindje verder staat een zitbank waar u prachtig 
uitzicht heeft over het vijf sterren landschap Zuid 
Limburg).  
 

Negeer bij draaihekje zijpad links. Aan de T-
splitsing gaat u R (zwart). Meteen achter het 
eerste huis (nr. 84) gaat u L (zwart) de asfaltweg 
omlaag, die beneden een  veldweg wordt. Negeer 
zijpad links. 
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5. Negeer beneden bij links staande zitbank 
zijweg links. Volg nu de veldweg, die in het bos 
naar rechts (zwart) buigt en dan langs de bosrand 
en weiland loopt.  
Bij veldkruis en wit vakantiehuisje gaat u L 
(zwart) en volg het bospad RD omhoog.  
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u verder RD 
(zwart). Boven aan de asfaltweg in de buurtschap 
Landsrade gaat u R (blauw/zwart). Aan de 4-
sprong gaat u L (blauw/zwart). Blijf het brede 
grindpad over het terrein van de golfbaan 1 km 
RD volgen.  
 

(De Golf & Countryclub Wittem is de  eerst 
opgerichte (1956) golfclub in Limburg).  
 

Na 700 m loopt u aan de 3-sprong, met twee 
bomen in het midden en bij stenen veldkruis, 
verder RD (blauw) over het terrein van de 
golfbaan. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R en 
loop langs de afsluitboom het bos in.  
   
6. Na 250 m  aan de 3-sprong gaat u schuin R 
over het bospad dat een eind verder links omlaag 
buigt. Negeer bijna beneden zijpad rechts. Waar 
beneden het brede pad bij zitbank (mooi uitzicht) 
naar links buigt, gaat u R en loop RD het weiland 
omlaag. Via klaphek komt u het volgend weiland. 
Volg het pad RD met even verder rechts van u de 
bosrand.  
 

(Boven ziet u voor u weer de hooggelegen kerk in 
Vijlen. Beneden ziet u het dorp Mechelen).  
 

Beneden bij bosrand verlaat u via nauwe 
doorgang het weiland en volg het holle pad door 
de bosrand omlaag. Volg dan het pad RD door 
het weiland met links mooi uitzicht.  
 

7. Via klaphek bij groot ijzeren hek verlaat u het 
weiland en loop dan de veld- bosweg omhoog. 
Negeer bij draaihekje zijpad rechts omhoog en 
volg de dalende holle veldweg RD.   
 

(Na 50 m heeft u links bij een iets hoger gelegen 
zitbank weer prachtig uitzicht. Omlaag lopend 

passeert u meteen daarna bij twee ingangen van 
weilanden rechts het herinneringsplaatje aan de 
Amerikaanse luitenant Clinton Winters, die hier in het 
rechts gelegen weiland op 26 dec. 1944 dood is 
gevonden. Zuid-Limburg was toen al bevrijdt. Zie 
infobordje).  
 

Beneden in de buurtschap Overgeul wordt de 
veldweg een asfaltweg.  
 

(Vlak voordat de asfaltweg begint, passeert u rechts 
het ongevalskruis van Kelsey Sijstermans. Dit 9 jarig 
meisje kwam in oktober 2003 bij het spelen in een 
nabij gelegen schuur onder een vallende deur 
terecht).  
 

Aan de T-splitsing bij waterpomp en muurkruis 
aan vakwerkhuis gaat u R (rood/geel). Aan de 
doorgaande weg bij de mooie Hoeve De Plei (18e 
eeuw) gaat u L (rood).   
 

(Links ziet u hier bij hekje een groot bakhuis (’t 
bakkes) dat bij hoeve de Plei hoort. In het lager 
gedeelte bevindt zich de bakoven waar broden en 
vlaaien werden gebakken). 
 

Voorbij oorlogsbunker (1940), infobord en 
gedenksteen steekt u de molentak (Bovenste 
Molen en Onderste Molen) van de Geul over.  
 

(De bunker moest bij een eventuele inval van het 
Duitse leger een eerste vorm van verzet bieden bij de 
Geulovergangen)  
 

Vervolgens steekt u de Geul over.  
 

(Hier stroomt alleen water door bij grote 
watertoevoer. Hier stroomt de Mechelderbeek in de 
Geul).  
 

Even verder bij het leuke  huis (nr. 42) steekt u L 
de brug over. Negeer zijwegen en loop RD over 
de klinkerweg later klinkerpad  met rechts van u 
de Mechelderbeek. Na 400 m komt u weer bij De 
Commanderie, de sponsor van deze 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.   


