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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 3
Een afwisselende wandeling met enkele hellingen. Een schitterend stuk door de weilanden langs de Geul,
langs leuke vakwerkhuisjes en door de bossen rond de Eperheide.

Startpunt:Restaurant Proeff, Hoofdstraat 16, Mechelen
U kunt parkeren achter de kerk op de parkeerplaats aan de Heerenhofweg nr.9.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,22 km

2.50 uur

149 m

198 m

82. MECHELEN 12,2 km
Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel
de Heerenhof (nr. 9):
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Meteen daarna voor het appartementencomplex
Johanitterhof gaat u L over de brede klinkerweg.
Via ijzeren poort komt in het park. Aan de 3sprong in het park gaat u R omlaag.
(Hier heeft u mooi uitzicht op de voormalige
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice
is gehuisvest).
Steek bij uitgang van het park de doorgaande
weg over en ga Ren u komt vlak daarna rechts bij
Proef.
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R
(Hoofdstraat) omlaag. Negeer bij het uit de 18e
eeuw stammende vakwerkhuis “Oud Mechelen”
(huisnr. 33) voetpad links. Bij huisnr. 63 en bij het
pleintje met het hoge kunstwerk “A Gen
Vogelstang”gaat u L. Vlak daarna voor de
parkeerplaats aan het Dr. Janssenplein gaat u R
over de weg, die even verder Meester Beukenweg
heet. Waar de asfaltweg bij wegkruis naar links
buigt, gaat u RD (blauw) het weiland in. Negeer
zijpaden en volg geruime tijd het pad RD
(rood/zwart) door de weilanden met rechts van u
de meanderende Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland. Aan de asfaltweg bij brug
gaat u L. Meteen daarna gaat u bij wegkruis R
(rood/blauw) het weiland in. Bij draaihekje
(stegelke) en bij veldkruis gaat u R (rood). Volg
nu het pad RD door de weilanden met rechts van
u de meanderende Geul. Soms loopt u langs de
Geul, soms een eindje er vandaan.
2. Aan de doorgaande weg gaat u R (blauw/rood).
(Hier kunt u in de zomermaanden tegen een gunstige
prijs heerlijk ijs krijgen). Steek vlak daarna de
doorgaande weg over en ga voor de brug bij het
ongevalskruis van Stephan Franssen, die hier
op 25-1-1913 verongelukte met paard en wagen, L
over de asfaltweg. Let op! Na 5 m gaat u bij

zitbank L en loop meteen R (geel-rood) over het
smalle (voet)pad door de bosstrook. Na 250 m
loopt u via draaihekje een weiland binnen en loop
RD. Via het volgende stegelke verlaat u weer het
weiland en loop verder RD.
(U passeert de watermolen Volmolen (18e eeuw).
Hier bij het waterrad staat ook een bakhuisje, waarin
vroeger broden en vlaaien werden gebakken).
Voorbij de watermolen genaamd Volmolen loopt
u RD over de kasseienweg Boven bij zitbank gaat
u R over de asfaltweg met links boven de hoger
gelegen Calvariekapel. Negeer zijaegen.
3. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing bij 3
zitbanken L.
(Voor u ziet u twee prachtige vakwerkhuizen waarvan
een met muurkruis).
Bij wegkruis type vliegermodel gaat
(Diependalsweg). Negeer graspad rechts.

u

R

(Even verder ziet u links de toren van kasteel
Beusdael in het Belgische plaatsje Sippenaeken).
Aan de H. Genovevakapel (1947) in de buurtschap
Diependal gaat u RD.
(Links staan hier enkele prachtige rijksmonumentale
vakwerkhuizen uit de 18e eeuw).
Negeer bij grote kastanjeboom zijpad rechts
omhoog en loop RD (blauw). U passeert links de
mooie rijksmonumentale vakwerkwoningen 9
t/m13, die eveneens uit de 18e eeuw stammen.
Negeer bij infobord trappenpad links omlaag.
Voorbij de rij vakantie vakwerkwoningen (8-12) en
waar de smalle asfaltweg bij zitbank, wegkruis en
kruis gezaagd uit boomstam naar links buigt,
gaat u bij verbodsbord R (geel) de veldweg
omhoog richting bos.
4. Negeer bijna boven zijpad rechts.
(Als u hier 20 m R gaat, dan komt u bij een zitbank
met mooi uitzicht over het Geuldal, een genietplekje).

Let op! Na 50 m gaat u bij het grote infobord
“Onderste en Schweibergerbos“ R het brede
bospad omhoog

blz 3 van 3
links van u de bosrand en rechts een groot
weiland waarin u mogelijk Schotse hooglanders
(met horens) ziet grazen.

(U verlaat hier de blauwe route. Als u hier 20 m RD
loopt, dan komt u bij de volgende zitbank waar u
prachtig uitzicht heeft op o.a. voor u het Belgische
kasteel Beusdael. Links in de verte ziet u de 133 m
hoge TV toren in het Aachener Wald. In de
beukenboom naast de zitbank ziet u het
herinneringsplaatje aan het echtpaar Gerard en Fien
de Groot – Burgers).

8. Boven bij zitbank (een mooie uitpufplek),
veldkruis en de voormalige grindgroeve Bissen
(zie infobord) buigt het pad rechts (geel) verder
omhoog.

Bijna boven aan de 3-sprong gaat u RD over het
grindpad langs de open plek in het bos met
heidegebiedje. (Even verder staan twee zitbanken).

Aan de 3-sprong gaat u RD (geel) nog even
omhoog. Negeer zijpad links. Boven aan de 3sprong bij ingang van weiland gaat u R (geel)
langs het holle pad omlaag en blijf het dalende
bospad RD (geel) volgen.

5. Aan de 5-sprong bij groot boomkruis gaat u
scherp R (geel-rood) over de grindweg.
(Dit kruis is geplaatst door Twen Mordant uit
dankbaarheid voor het overleven van de
oorlogsjaren).
Negeer zijwegen en blijf dit pad geruime tijd RD
volgen. Aan de 4-sprong bij zitbank aan de
bosrand loopt u RD. Aan de Y-splitsing gaat u L
(blauw) en u loopt weer het bos in.
6. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw). Vlak
daarna aan de 4-sprong gaat u R (blauw/geelrood). Steek bij wegkruis, twee zitbanken en
ANWB-wegwijzer de doorgaande weg over en
loop RD (Schweibergerweg). Let op! Na bijna 50
m, tegenover groen hek, gaat u L over het smalle
bospad. De pad loopt even parallel aan de
asfaltweg en buigt dan links omlaag het bos in en
volg dan dit kronkelende pad. Aan de T-splitsing
gaat u L het brede bospad omlaag. Beneden aan
de steile helling buigt het pad naar rechts.
7. Negeer zijpaden en volg dit licht dalende brede
bospad circa 1 km. Aan de T-splitsing voorbij
zitbank gaat u L. Negeer vlak daarna bospad links
en volg het bredere pad, dat een veldweg wordt,
RD (zwart) langs de bosrand en weiland. Negeer
bij veldkruis en wit vakantiehuisje zijpad links
omhoog en loop verder RD over de licht dalende
veldweg. Aan de Y-splitsing bij zitbank gaat u L.
(Een eind verder passeert u links het ongevalskruis
met de tekst: Hier starb durch ein unglück am 6 april
1878 der jungling Johanner Leonardes van Hautem
im alter vom 13 jahren. Betet für die arme seelen. De
13 jarige Johannes Leonardes van Hautem is hier
verongelukt met paard en wagen. Hij is van de
wagen gevallen en met zijn hoofd onder een wiel
terecht gekomen).
Aan de 3-sprong bij wegwijzer en wegkruis in het
buurtschap Bissen gaat u R.
(Hier ziet u voor u in de verte de hooggelegen St.
Martinuskerk (1862) in Vijlen).
Meteen daarna gaat u L (geel) de asfaltweg
omhoog langs huisnr. 12 met boven de voordeur
een Mariabeeldje in muurnis. Voorbij de woning
wordt de asfaltweg een stijgende veldweg met

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de langgerekte
buurtschap
Schweiberg
met
zijn
mooie
vakwerkhuizen).

(Een eind verder in de afdaling passeert u rechts aan
een dikke boom een kastje met daarin het beeldje
van de H. Gerardus. Dit pad was vroeger een geliefd
wandelpad van de paters van Wittem. Bijna beneden,
vlak voor draaihekje, passeert u rechts een Maria
grotje met de tekst 1906-1956 In het metselwerk
rondom het Mariabeeld zijn oude hulzen van kogels
verwerkt).
Via draaihekje verlaat u het bos en loopt u RD
(geel) het pad door het weiland omlaag.
9. Aan de veldweg gaat u R (geel) omlaag.
(Omlaag lopend passeert u 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 bevrijd. Kort
voor Kerstmis 1944 stortte hier in nabijheid zijn
eenpersoons jachtvliegtuig type Thunderbolt neer. Hij
is kort daarvoor uit het vliegtuig gesprongen. Hij ligt
begraven op de Amerikaanse Begraafplaats in
Margraten en liet in het dorpje Hayti in de staat
Missouri een vrouw en een 6 maanden oude baby
achter).
Beneden in het buurtschap Overgeul wordt de
veldweg een asfaltweg.
(U passeert hier 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 vakwerkhuis met muurkruis
gaat u R (rood/geel). Aan de voorrangsweg en bij
oorlogsbunker (1940) en gedenksteen gaat u L
(rood). U steekt de molentak (Onderste Molen) van
de Geul over. Vervolgens steekt u de Geul over.
(Hier stroomt alleen water door bij grote
watertoevoer. Hier stroomt ook de Mechelderbeek in
de Geul).
Loop even langs de doorgaande weg en loop dan
over de klinkerweg parallel aan deze doorgaande
weg. Negeer zijwegen en loop RD terug naar het
restaurant Proeff.

