1243. MECHELEN 13,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 4
Tijdens deze echte heuvellandwandeling met schitterende panorama’s wandelt u door weilanden richting
de buurtschap Elzet en door weilanden langs de Geul. Vanuit de buurtschap Hurpesch struint u geruime
tijd door weilanden langs de Geul tot in Camerig waar de ijskraam Wingbergerhoeve uitnodigt voor een
lekker ijs. Via een rustig weggetje loopt u naar Epen waar u kunt pauzeren bij Hotel Berg en Dal. U klimt via
prachtige paden omhoog naar de buurtschap Schweiberg. Dan daalt u met mooi uitzicht af naar het
gehucht Dal Bissen en loopt u door het Schweibergerbos omhoog. U daalt door weilanden met prachtig
panorama af naar Partij en dan wandelt u door de weilanden een mooi stuk langs de Geul tot in Mechelen
waar u bij restaurant Proeff een mooi terras wacht. U wandelt de hele route door het 5-sterrenlandschap
Zuid-Limburg!
Startpunt: Restaurant Proeff, Hoofdstraat 16, Mechelen. Parkeerplaats achter de kerk bij groepshotel De
Heerenhof aan de Heerenhofweg 9, Mechelen.
Startpunt: Openbare parkeerplaats, Kapelaan Houbenstraat 6, Epen (Punt 4).
(Aan de 3-sprong voor Hotel Berg en Dal rijdt u RD (Kapelaan Houbenstraat) en voorbij huisnr. 6 rijdt u bij hotel
Eperland R de grote parkeerplaats op. Loop terug naar hotel Eperland en ga R. Ga dan verder bij **** in punt 4.
GPS afstand

Looptijd
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13,74 km
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1243. MECHELEN 13,7 km
Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel
de Heerenhof:
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).
Aan de uitgang van het park gaat u R de
doorgaande weg omlaag en na 100 m komt u
rechts bij restaurant Proeff met terras
1. Met uw rug naar de ingang van restaurant
Proeff gaat u L langs de doorgaande weg
omhoog.
(Tegenover huisnr. 27 ziet u links de voormalige
grote kasteelhoeve Heerenhof. Zie infobordje op de
muur rechts naast de ingang).
Negeer bij de rijksmonumentale mooie Johannes
de Doperkerk (1810 -1811) met het mooie interieur
zijweg rechts omlaag.
(Het grote witte markant gebouw (nrs. 11-17) dat u
hier rechts ziet, is het Panhuis (1724-1734). Dit is de
voormalige dwangbrouwerij van de heren van
Wittem. Dit hield in dat de inwoners van
Mechelen het bier enkel van deze brouwerij mochten
betrekken).
Negeer aan het einde van de Johannes de
Doperkerk (1810-1811), waarop de begraafplaats
enkele oude grafstenen staan, zijweg links Vlak
daarna aan de grote 3-sprong bij ANWBwegwijzer,
wegkruis
en
prachtige
vakwerkhuisjes gaat u R omhoog richting Vijlen.

(Meteen daarna bij huisnr. 12 passeert u een
prachtige vakwerkhuis met muurkruis. Bij huisnr. 5
passeert u links de voormalige meisjesschool met
boven op het dak een torentje met klokje).
Voorbij huisnr. 30 gaat u bij zebrapad R via
ijzeren doorgang over het brede tegel- klinkerpad
met links van u de basisschool A gen Wienberg.
(Het grote gebouw links aan de overkant van de weg
is een voormalig zusterklooster (1937-1986). De
zusters van het klooster gaven les
op de
naastgelegen meisjesschool).
Het klinkerpad wordt een dalend slingerend
asfaltpad. Beneden steekt u via bruggetje de
Mechelderbeek over. Meteen voorbij de leuke
zitbank (social sofa/zie infobordje) gaat u aan de
4-sprong L het asfalt- grindpad omhoog met
rechts van u de asfaltweg.
(Hier bij zitbank ziet u aan de overkant van het
beekje het openluchttheatertje. Dit theatertje, in de
volksmond bekend als het “stenen hutje” werd
decennialang gebruikt door de toneelvereniging
Kunst Door Oefening (1917). De grote stenen die hier
liggen zijn de “stoelen” van het theatertje. Jaarlijks
wordt hier tijdens de Sacramentsprocessie de H. Mis
opgedragen).
Boven, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat
u bij wilgen en infobord L over het asfaltgrindpad. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
(geel/zwart) het asfalt- grindpad omhoog met
boven links van u de Elzettergrub en rechts
achtertuinen van woningen. Aan de asfaltweg
gaat u L (blauw) omhoog.
2. Na 100 m gaat u bij wegkruis R (blauw) via
draaihekje/stegelke over het (gras)pad.

Voorbij stegelke volgt u het pad RD door het
weiland met links afrastering. (Rechts ziet u het
voetbalveld van R.K.M.V.C.). Voorbij volgende
draaihekje volgt u het smalle pad gelegen tussen
afrastering. Na het volgende stegelke loopt u RD
door het weiland omhoog. U passeert nog 2
draaihekjes en ga dan R de smalle veldweg/
graspad omlaag met voor u prachtig uitzicht. (U
verlaat hier de blauwe route en links boven ziet u
mooie vakwerkwoningen in het gehucht Elzet).
Aan de smalle asfaltweg gaat u R omlaag.
Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en
wegkruis gaat u R (blauw/Bommerigerweg) over
de asfaltweg. Meteen voorbij huisnr. 13 gaat u L
via draaihekje R (blauw) over het (voet)pad
gelegen tussen afrastering. Via volgend stegelke
verlaat u dit pad en loop via twee draaihekjes RD
door de weilanden. Steek bij infobord en
wegwijzer via houten brug de Geul over. Meteen
na de brug gaat u L (rood/zwart) over het
(gras)pad door het weiland. Volg nu via stegelkes
het (gras)pad door de weilanden richting de
Onderste Molen (wit huis) met links van u de
meanderende Geul.
(Een eind verder in de hoogstamboomgaard ziet u
voor u het grote waterrad van de Bovenste Molen).
3. Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u L
(zwart/rood) over het voetpad richting Epen met
links van u de Bovenste Molen.
(Hier ziet u weer het grote waterrad. Op de plaats
van de Bovenste Molen bevond zich reeds in de 13 e
eeuw een molen, die tot rond 1800 de banmolen
(dwangmolen) was van de Heren van Wittem. Deze
korenmolen stond op de linkeroever (huidig groot
woonhuis). In 1828 werd op de rechteroever een
papiermolen gebouwd, die van 1856 tot 1882 de
functie had van kunstwolmolen. In 1914 werd de
graanmolen verplaatst naar het gebouw van de
voormalige papiermolen (huidige locatie) op de
rechteroever. Nu is de watermolen eigendom van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten).
Even verder loopt u even parallel aan de
molentak van de Geul.
(Rechts in het weiland ziet u een oorlogsbunker. De
bunker moest bij een eventuele inval van het Duitse
leger een eerste vorm van verzet bieden bij de
Geulovergangen).
Neem nu de eerste weg L (Hurpescherweg). Via
brug steekt u de Geul over en loop RD. 50 meter
verder gaat u bij wegwijzer en wegkruis R
(blauw/rood) via draaihekje door het weiland
richting
Bommerig
met
rechts
mooie
vakwerkhuizen. Voorbij 2 draaihekjes steekt u het
Klitserbeekje over en volg het licht stijgende pad
door het weiland met links afrastering. Aan het
draaihekje bij veldkruis gaat u R (rood/blauw)
omlaag. 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).

blz 3 van 4
(Hier kunt u in de zomermaanden op de grote
parkeerplaats
bij
de
ijskraam
van
de
Wingbergerhoeve tegen een vriendelijke prijs heerlijk
ijs krijgen. 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).
100 m verder gaat u schuin R (blauw/rood) het
smalle pad omhoog gelegen tussen twee
afrasteringen. Boven bij muurkruisje gaat u R
(rood/blauw) de smalle asfaltweg omlaag.
(Een eind verder passeert u rechts Landgoed hotel
Schoutenhof dat in 1939 gebouwd is als
burgemeesterswoning van de toenmalige gemeente
Wittem. Volgens het infobord naast de ingang
ontmoette Prinses Beatrix hier haar latere echtgenoot
Prins Claus).
Na 500 m gaat u bij zitbank en wegkruis L
(blauw/rood) het voetpad langs de doorgaande
weg omhoog. Na 200 negeert u bij zitbank zijweg
links (Lindenlaan). Waar na 150 m de stijgende
doorgaande weg in Epen naar links buigt, loopt u
(via zebrapad) RD (Kapelaan Houbenstraat/blauw
/rood) en u passeert meteen rechts hotel Berg en
Dal, een fijne pauzeplek met leuk terras.
4. Loop RD (Kapelaan Houbenstraat).
(U kunt hier tegenover hotel Berg en Dal ook L bij de
voormalige kapelanie (zie infobordje) via de brede
trap omhoog lopen naar het St. Paulus’
Bekeringkerkje (1841-1842). Via de inpandige
Mariakapel (ingang bij onderdoorgang) kunt u het
mooie interieur van de kerk bezichtigen. Als u bij de
ingang RD de klinkerweg omlaag loopt, dan komt u
weer op de route).
Negeer bij hotel Eperland zijweg rechts naar
grote openbare parkeerplaats.
(Degene die in Epen gestart is, gaat u hier R naar de
grote parkeerplaats).
**** (Even verder passeert u rechts de St. Paulusbron
(zie infobord). Hier ziet u ook een Lourdesgrot, die in
een tuin staat).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij het
vakwerkhuis no. 18 met muurkruis RD (Kapelaan
Houbenstraat/blauw/rood/groen /zwart/) over de
doodlopende weg. Aan de ongelijke 4-sprong
gaat u bij wegwijzer en wegkruis RD
(zwart/blauw) de holle veldweg omhoog richting
Schweiberg. Boven aan de 3-sprong bij zitbank
gaat u L (zwart) het smalle holle pad omlaag.
(Als u hier bij zitbank 10 m R gaat, dan heeft u rechts
schitterend uitzicht).
Beneden aan de Y-splitsing gaat u R over de
veldweg/graspad gelegen tussen haag en
afrastering.

Let op! Aan de 4-sprong bij zitbank, waar de
veldweg links omhoog buigt,
gaat u L via
draaihekje door het weiland omhoog langs de
alleenstaande boom (es) en met rechts boven een
aardig optrekje met mooi uitzicht. Boven volgt u
het pad via stegelkes/klaphekjes RD en even
verder loopt u over het smalle pad gelegen
tussen achtertuinen. (Hier heeft u achteromkijkend
prachtig uitzicht). Na trappenpad gaat u in de
buurtschap Schweiberg L de asfaltweg omhoog.
Vlak daarna gaat u bij wegkruis en hotel de
Bloeiende Berg R (zwart/groen) over de
klinkerweg, die bij verbodsbord een dalende
veldweg wordt.
5. Na 100 m gaat u R (zwart/groen) via het
draaihekje het weiland in en volg het (gras)pad
RD omlaag met rechts afrastering. (Wie sjoen os
Limburg is….). Beneden in het gehucht Bissen
gaat u L (zwart/geel) de asfaltweg/klinkerweg
omhoog. Let op! Meteen bij het eerste huis
rechts (huisnr.12), met een Mariabeeldje boven de
voordeur, gaat u scherp R (geel) de asfaltweg
omhoog. (Dit is 10 m. voor de 3-sprong bij wegwijzer
en wegkruis). Voorbij de woning wordt de
asfaltweg een stijgende veldweg met links de
bosrand en rechts een groot weiland waarin u
mogelijk Schotse hooglanders (runderen met
horens) ziet grazen. (Rechts in de verte ziet u weer
de hooggelegen St Martinuskerk in Vijlen). Bijna
boven bij zitbank (een mooie uitpufplek met prachtig
uitzicht), veldkruis en de voormalige grindgroeve
Bissen (zie infobord) buigt het pad rechts (geel)
verder omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel)
nog even omhoog. Aan de 3-sprong, met links de
ingang van weiland, gaat u R (geel) het bospad
omlaag.
(Omlaag lopend passeert u na 200 m rechts aan een
beukenboom een kastje met daarin het beeldje van
de H. Gerardus. Dit pad was vroeger een geliefd
wandelpad van de paters van Wittem.
Bijna aan het eind (vlak voor draaihekje) passeert u
rechts op 10 m afstand een Mariagrotje met de
jaartallen 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 boven door het weiland omlaag.
Aan de holle veldweg gaat u L even omhoog.
Even verder loopt u via klaphek een weiland in en
loop RD door het weiland met rechts mooi
uitzicht. Het pad wordt een stijgend hol pad langs
en door de bosstrook. Via nauwe doorgang loopt
u het volgende weiland in en loop dit RD omhoog
met links van u de bosrand. Boven loopt u verder
RD langs de bosrand. Waar de bosrand naar links
buigt, gaat u verder RD. Beneden loopt u via
klaphekje het volgende weiland in en volgt u het
pad RD door het weiland omhoog met links
afrastering.
6. Boven verlaat u het weiland. Meteen daarna
aan de 3-sprong voorbij zitbank gaat u R/RD over
het pad door de bosrand. Aan de T-splitsing gaat
u R omlaag en volg dan RD het pad met links de
bosrand en rechts mooi uitzicht.
(Let op! Als u na circa 100 m L een bospaadje ingaat,
dan komt u na 15 m bij een moordkruis. In 1753

werd hier de Capucijner monnik F.P., die onderweg
was van het klooster in Hoogcruts naar het klooster
in Wittem, overvallen en liet daarbij het leven. Rechts
in de verte ziet u hier o.a. windturbines
(EuroWindPark Aachen), die op Duits grondgebied
staan nabij de grensovergang Bocholtz).
150 m verder passeert u een zitbank. Negeer
breed bospad links omlaag en loop verder RD
langs de bosrand. Een eindje verder loopt u even
door de bosrand. Op de hoek van het bos gaat u
bij zitbank ter nagedachtenis aan Hub Loozen en
infobord Groene Hotspot nr. 7 RD het paadje
door het weiland omlaag.
(Hub Loozen, die in juni 2007 op 51 jarig leeftijd
plotseling stierf, werkte al 35 jaar bij Staatsbosbeer.
Hier heeft u bij zitbank en Groen Hotspot nr. 7 bij
helder weer formidabel uitzicht.
Rechts ziet u alweer de hooggelegen St.
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen.
Rechts ziet u ook de twee uitzichttorens de
Wilhelminaen
Boudewijntoren
op
het
Drielandenpunt in Vaals en de 133 m hoge tv- toren
in het Aachener Wald.
Schuin rechts beneden ziet u het ommuurde
slotklooster Mariëndaal in Partij.
Voor u beneden ziet u het Redemptoristenklooster in
Wittem en boven voor u de 94 m hoge tv-mast in het
Eyserbos en het Toscaans landschap met populieren
bij Eys. Schuin links ziet u de kerk in Wijlre).
Beneden gaat u R de smalle asfaltweg omlaag.
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u bij
verbodsborden L de betonplatenweg omlaag.
(Voor u ziet u het spitse torentje van het ommuurde
slotklooster Mariëndaal).
Beneden steekt u de Geul over. Aan de rand van
Partij gaat u aan de 3-sprong bij muurkruis R
(rood) en u passeert de sportvelden van V.V.
Partij. De asfaltweg wordt bij verbodsbord een
veldweg. Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong gaat
u R (zwart/rood) over de veldweg met rechts de
bosrand.
7. Aan de 3-sprong voor de meanderende Geul
gaat u L over het pad met rechts de Geul. Negeer
zijpaden en volg het pad. dat later door weilanden
loopt, geruime tijd RD met rechts de
meanderende Geul, soms dichtbij soms op
afstand.
(Bijna aan het eind van het pad ziet u rechts de
schietboom met kogelvanger
van schutterij St.
Sebastianus (1657)).
Na 1 km gaat u via klaphekje RD over het smalle
pad gelegen tussen hagen. Aan de klinkerweg in
Mechelen gaat u bij wegwijzer L (rood/zwart) met
rechts de Mechelderbeek. Voorbij hotel Brull en
brug wordt de klinkerweg een klinkerpad.
(Hier ziet u aan de overkant van de doorgaande weg
een pittoreske vakwerkhuisje uit 1723).
Aan het eind van het klinkerpad loopt u RD langs
de doorgaande weg en na 50 m komt u bij
restaurant Proeff waar u binnen of op het terras
iets kunt eten of drinken. De uitbater Mike
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.
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