1267. MECHELEN 7,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u eerst over leuke bospaadjes door
het Kruisbos naar de buurtschap Landsrade en dan loopt u door de weilanden naar de golfbaan Mechelen.
U daalt steil af naar de buurtschap Dal Bissen en dan klimt u door weilanden omhoog naar de buurtschap
Schweiberg. U daalt met een schitterend panorama af door de weilanden en via een veldweg loopt u naar
de rand van Epen. U klimt omhoog naar de Gulperweg met weer prachtig panorama en via een weiland
komt u weer bij het terras. Neem voor onderweg zelf drinken mee.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

7,81 km

1.55 uur

96 m

176 m

blz 2 van 3

Startpunt: Herberg ’t Voshoes, Schweibergerweg 49, Mechelen. De herberg ligt aan de rand van Eperheide en
Schweiberg nabij de Gulperweg. U mag de parkeerplaats gebruiken.
U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats Landsrade 3, Landsrade (Gulpen). Vanaf de parkeerplaats gaat u
R. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L Ga dan verder bij **** in punt 2. Na 6 km kunt u dan pauzeren
bij Herberg ’t Voshoes.

1267. MECHELEN 7,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L de doorgaande
weg omhoog langs hotel Eperhof. Na bijna 200
m, vlak vóór de 3-sprong en picknickbank, gaat u
bij verbodsbord R het bospad omlaag. (Dus niet
het pad bij afsluitboom). Negeer zijpaden en volg
het dalende bospad dat beneden langs een
weiland loopt. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing
L de veldweg omlaag. In het bos gaat u aan de 3sprong, met links een zitbank, RD. Vlak daarna
gaat u aan de volgende 3-sprong L/RD het
bospad steil omhoog. Na 200 m gaat u aan de 3sprong bij zitbank RD verder omhoog. (Het steile
gedeelte zit er op). Negeer meteen zijpad links.
Aan de T-splitsing gaat u L (zwart) omhoog. Aan
de smalle asfaltweg bij infobord gaat u L met
links een leuk “achtertuintje”.
2. Aan de
3-sprong bij verkeersspiegel en
wegkruis in de buurtschap Landsrade gaat u RD
met rechts de Landsraderhof.
**** (Tegenover de voordeur van de hoeve staat een
Mariagrotje).
Aan het einde van de klinkerweg gaat u R en volg
het pad RD (blauw) langs de stallen en de grote
ronde mestsilo. Loop dan via klaphek RD (blauw)
door het grote weiland met rechts van u
afrastering en na volgende klaphek met links van
u afrastering. Ga aan het eind door het draaihekje
(blauw) en volg het smalle pad, dat een haakse
bocht naar links maakt. Aan de veld- grindweg
gaat u R omlaag en even verder loopt u tussen
het golfterrein van de Golf & Countryclub Wittem,
de oudste golfbaan van Limburg (1956), door.
(Meteen voorbij twee ingangen van golfterrein
passeert u rechts bij hulsstruik het ongevalskruis van
Jozef Boers. Op 18 aug. 1918 was Jozef met zijn
broer met paard en kar met een lading veldvruchten
onderweg naar hun boerderij Lookerplei, die hier
vlakbij stond. Het paard schrok van een tak en ging
er vandoor. Jozef kwam daarbij onder de kar en
overleed).
Aan de 3-sprong voorbij infobord en bij zitbank
gaat u RD (blauw) de grindweg omlaag verder

langs het golfterrein. Negeer bijna beneden bij
wegwijzer, afsluitboom en memoriekruis zijpad
links.
(Dit kruis herinnert aan de RAF piloten S.A.
Somerscales en H.R. Poole, wiens vliegtuig hier op
23-4-1944 neerstortte. Van de zevenhoofdige
bemanning overleefde alleen de vliegenier Tom
Wingham de crash. Hij bracht zich met zijn parachute
in veiligheid. Op 15 mei 2015 stierf hij op 92 jarige
leeftijd)).
3. Boven aan de T-splitsing bij zitbank en
afvalbak gaat u R (blauw) de grindweg omhoog
verder over het golfterrein. Aan de 3-sprong, met
2 bomen in het midden en bij stenen veldkruis,
gaat u L richting clubhuis. Aan de Y-splitsing
voor het clubhuis, dat alleen toegankelijk is voor
leden, gaat u L en loop bij verbodsbord RD
(zwart) de holle weg omlaag.
(U verlaat hier het golfterrein. Een eind verder heeft u
omlaag lopend mooi zicht op de langgerekte
buurtschap Schweiberg).
Beneden aan de 3–sprong bij wegkruis in het
gehucht Bissen gaat u L. Negeer meteen bij
woning en verbodsbord zijweg links omhoog en
loop RD over de klinkerweg.
(Voor u ziet u de hooggelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen).
Na 50 m gaat u R (zwart/groen) de veldweg
/graspad omhoog, die bij draaihekje (stegelke)
een smal pad wordt dat u RD door het weiland
omhoog volgt met links afrastering/haag.
(Voor u ziet u boven een mooie voormalige
vakwerkboerderij in Schweiberg. U passeert bij
waterpoel een grote zwerfkei, een genietplekje).
Boven voorbij draaihekje gaat u L (zwart/groen)
over de veldweg, die naar rechts buigt en boven
in de buurtschap Schweiberg een klinkerweg
wordt. Aan de doorgaande weg bij wegkruis gaat
u L omlaag.

4. Na 40 m, aan het einde van de links gelegen
mooie vakwerkboerderij (18e eeuw), gaat u R de
smalle betonnen trap omhoog en volg boven het
paadje, dat twee haakse bochten maakt, tussen
hagen door. Aan het eind van het pad loopt u via
klaphekjes en draaihekjes RD. Loop dan RD het
weiland, met links een aardig optrekje met
schitterend uitzicht, omlaag. Loop omlaag lopend
links langs de alleenstaande es en met links van
u jonge aanplant (2019) hoogstamkersenbomen
Beneden voorbij draaihekje steekt u nabij zitbank
de veldweg over en loop RD het smalle (gras)pad
omlaag dat even verder een bos- grindpaadje
wordt. Negeer zijpaadje rechts.
(Als u hier R het paadje inloopt dan komt u bij een
betonnen gebouwtje waaronder een pompinstallatie
zich bevindt. Voorheen was dit een waterwingebied.
Van 1902 tot 1950 pompte het Onderlinge
Waterbedrijf Schweiberg via een waterkrachtpomp
(een zgn. ram pomp) bronwater via een 500 m lange
buis naar het midden van de langgerekte buurtschap
Schweiberg. Na het overwinnen van een
hoogteverschil van 50 m kwam het water terecht in
een watercontainer (Behälter) met een inhoud van
16000 liter. Uit deze Behälter kregen de inwoners
van het buurtschap via een pomp drinkwater. De buis
liep schuin omhoog door het weiland dat u net
omlaag bent gelopen).
Het bospad loopt (even) steil omhoog. Via nauwe
doorgang bij infobord loopt u RD door het smalle
weiland met links afrastering. Aan het eind van
deze afrastering gaat u bij draaihekje R (groen).
Meteen daarna gaat u door het volgende stegelke
en volgt u het pad met links een meidoornhaag.
(Boven heeft u rondom mooi uitzicht). Bij grote eik
verlaat u via draaihekje het weiland en loop RD
over het graspad. Vlak daarna gaat u aan de
veldweg R (rood/blauw/groen) omhoog.
(Links ziet u de St. Pauluskerk (1841-1842) in Epen).
Negeer na 200 m bij veldkruis zijpad links en volg
verder RD (blauw) de stijgende veld- grindweg.
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L
(blauw/zwart) de holle veldweg omlaag. Aan de 3sprong bij wegwijzer en veldkruis gaat u RD.

blz 3 van 3
Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-sprong
aan de rand van Epen bij verbodsbord R
(zwart/groen) over de asfaltweg.
5. Vlak daarna aan de Y-splitsing voor het witte
huisje (I gene Zegel/huisnr. 22), waar in de tuin
een kolenwagentje staat, gaat u L over de smalle
asfaltweg, die meteen een stijgend hol pad. Na
400 wordt het pad een stijgende veldweg met
links vakantieappartementen van Hotel Krijtland.
(Hier heeft u rechts weer prachtig uitzicht over het 5sterren landschap Zuid-Limburg).
Boven aan de achterkant van voormalig hotel
Krijtland/nu U-center (GGZ kliniek) gaat u bij
parkeerplaats en grote zwerfstenen R over het
grind- graspad met rechts een meidoornhaag en
schitterend uitzicht. Volg nu geruime tijd het
mooie dalende en dan stijgende pad.
(Een eind verder ziet u beneden links op de helling
een wijngaard van wijndomein Le Coq Frisé).
Na 500 m bij woning, met aan de zijkant een
muurkruis (rond gat in haag),
gaat u R
(zwart/rood) de smalle asfaltweg omhoog. Na 200
m passeert u een zitbank met weer schitterend
panorama. 50 m verder gaat u bij draaihekje L
(rood) het pad door het gras- weiland omhoog.
Volg dan RD (rood) het pad gelegen tussen
heggen door.
(Kijk een eindje verder voorbij de hagen omhoog
lopend nog even achterom).
Aan de asfaltweg aan de rand van de buurtschap
Eperheide gaat u R. Aan de T-splitsing gaat u R
en na 200 m komt u bij de herberg, de sponsor
van de wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken.
(Er is een uitgebreide menukaart en vanaf het mooie
terras heeft u prachtig uitzicht o.a. op de
hooggelegen Sint Martinuskerk in Vijlen. Bij helder
weer ziet u in de verte steenbergen van voormalige
steenkolenmijnen. in de Duitse grensstreek
(Alsdorf/Merkstein))..
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