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Deze echte Mergellandwandeling met enkele hellingen gaat langs de Belgische grens door Onderste bos 
en De Molt naar Restaurant De Gerardushoeve in Epen waar u kunt pauzeren op het terras met schitterend 
uitzicht. Onderweg heeft u vele mooie uitzichten.   
 

Startpunt: Hotel De Gerardushoeve, Landsraderweg 1 2 – 14, Heijenrath. U mag de parkeerplaats van het 
hotel gebruiken. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9.87 km  2.30 uur  110 m  174 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.gerardushoeve.nl/
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199. HEIJENRATH  10 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R over de 
asfaltweg. Meteen daarna aan de 4-sprong bij 
wegkruis gaat u R over de veldweg met rechts het 
hotel. Aan de 3-sprong gaat u RD over het 
graspad, dat bijna 100 m verder links omlaag 
buigt. Aan de T-splitsing, nabij wilduitkijkhut,  
gaat u R over de veldweg. Steek voorzichtig de 
voorrangsweg over en ga L over het asfalt- 
voetpad met links een lage haag/doorgaande 
weg.  
 

2. Boven aan de 4-sprong bij ANWB-wegwijzer, 
zitbanken en wegkruis  gaat u bij verbodsbord R 
(geel-rood) over de brede grindweg.  Aan de T-
splitsing bij infobord en picknickbank gaat u R 
(geel-rood) over de bosweg, die meteen naar 
links buigt. Negeer zijpaadjes en blijf geruime tijd 
de bosweg RD door de bosrand  volgen. Negeer 
na 500 m zijpad scherp links. 150 m verder, waar 
de bosweg links het bos inbuigt, gaat u R/RD 
over het smallere bospad.  
 

(U verlaat hier geel-rood. Rechts in de verte ziet u de 
(vervallen) hoeve Gieveld (1750), die op Belgisch 
grondgebied staat).    
 

Negeer zijpaden en blijf het bospad geruime tijd 
RD door de bosrand, en later door het bos, 
volgen.    
 

3. Na bijna 500 m gaat u aan de Y-splitsing L. 
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD met 
links een heideveld. 
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u rechts bij afsluitboom 
een groot gietijzeren boomkruis.  
 

Dit gietijzeren kruis is geplaatst na de 2e 
wereldoorlog door Twen Mordang, inwoner van 
Eperheide. Hij was in de oorlog als militair een tijdje 
gestationeerd in het Zeeuwse Veere. Het was voor 
hem een zeer moeilijke tijd, vooral om zijn grote 
familie in Epen zomaar achter te laten. Maar hij is de 
oorlog goed doorgekomen evenals zijn hele familie. 
Uit dankbaarheid voor de goede afloop plaatste hij  
dit kruis hier in het Bovenstebos). 
 

Bijna 100 m verder, bij twee zitbanken, wordt het 
grindpad een dalend grindpad. Aan de 3-sprong  
gaat u RD het bospad  verder omlaag. 
 

4. Beneden aan de T-splitsing bij afsluitboom, 
groot infobord en voor groot weiland gaat u L het 
pad omlaag. 
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht. Voor u ziet u  kasteel 
Beusdael in het Belgische plaatsje Sippenaeken.  
 

Schuin links ziet u in de verte de 133 m hoge tv-toren 
in het Aachener Wald die in de regio Aken ”t Mulleke 
wordt genoemd).  
 

Na 50 m gaat u bij verbodsbord aan de 3-sprong 
L over de het pad met links de bosrand en rechts 
weilanden en u passeert meteen links een 
zitbank, een genietplekje. Volg geruime tijd het 
pad met rechts prachtig  uitzicht over het 
Geuldal.  Negeer na 300 m bij draaihekje 
(stegelke) graspad rechts. 400 m verder, meteen 
voorbij de krijtrots van Hermans (voormalige 
kalk- mergelgroeve/zie infobord), gaat u aan de 3-
sprong bij zitbank, wegwijzer L/RD het  pad 
omhoog.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 150 m links een 
zitbank, een rust- en genietplekje).  
 

Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing bij 
zitbank R (Oosterberg) over de veldweg met links 
camping Oosterberg.  
 

(Hier heeft u bij zitbank prachtig uitzicht o.a. op 
steenbergen van voormalige steenkolenmijnen in de 
Duitse grensstreek (Alsdorf/Herzogenrath.) 
 

Even verder passeert u nog twee zitbanken met 
prachtig uitzicht).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u R omlaag. Aan de 
voorrangsweg bij wegkruis gaat u R het 
klinkerpad omlaag. Na 50 m komt u bij restaurant 
De Gerardushoeve, een mooie pauzeplek met  
een groot terras met schitterend uitzicht. 
 

5. Loop RD over het asfaltpad omlaag met rechts 
de grote parkeerplaats. Negeer smalle asfaltweg 
links (Gulperweg) en meteen daarna bij zitbank 
en verbodsbord negeert u veldweg rechts 
omlaag. Bijna 50 m verder, bij ingang van 
weiland, steekt u L de doorgaande weg over en 
gaat u L over het optische fietspad omhoog. 
Meteen daarna gaat u bij wegkruis R over de 
asfaltweg met links een leuk huisje  en met rechts 
het voormalig hotel Ons Krijtland/nu U-center 
(GGZ-kliniek). Voor parkeerplaats buigt de 
asfaltweg naar rechts met rechts het voormalig 
hotel en links de volgende parkeerplaats. Aan de 
3-sprong bij zwerfstenen gaat u RD de veldweg 
omlaag met rechts witte vakantiewoningen en 
voor u prachtig uitzicht o.a. op het dorp 
Mechelen. Na 100 m wordt de veldweg een hol 
dalend pad. Na bijna 400 m beneden aan de 3-
sprong bij zitbank en mooi huisje (I gene 
Zegel/nr. 22), met kolenwagentje in tuin, gaat u R. 
Meteen daarna aan de T-splitsing voor loods gaat 
u L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij wegwijzer 
en veldkruis gaat u L de holle veldweg omhoog 
richting Schweiberg.  Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L nog even omhoog en volg dan RD het 
dalende holle pad. Beneden aan de 3-sprong gaat 
u L de veldweg omhoog, die een eindje verder 
een kuitenbijter wordt. 
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6. Na bijna 400 m, beneden in de langgerekte 
buurtschap Schweiberg, gaat u bij groot houten 
wegkruis en zitbank R de asfaltweg omlaag en u 
passeert meteen rechts een waterput (zie 
infobord). Na 150 m gaat u meteen voorbij hotel 
De Bloeiende Berg (no. 48), een mooie pauzeplek, 
bij wegkruis L over de klinkerweg, die  100 m 
verder bij verbodsbord een dalende veldweg 
wordt. Negeer draaihekje rechts en volg de 
veldweg, die meteen rechts omhoog buigt,  
geruime tijd RD.  
 

(Na 150 m heeft u boven bij zitbank weer prachtig 
uitzicht).  
 

Na 600 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij zitbank L de veldweg omhoog. Negeer na 500 
m bij veldkruis en  wit leuk vakantiehuisje zijpad 
rechts omhoog. Waar bijna 100 m verder het 
pad/veldweg in het bos naar links buigt, negeert u 
bospad rechts. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong R met links een weiland en u passeert 
meteen een zitbank en even verder een 
afsluitboom. 

7. Negeer zijpaden en volg geruime RD het licht 
stijgende bospad door de bosrand en na 200 m  
door het bos. Waar na 800 m het bos- grindpad 
steil links omhoog buigt, gaat u R  het smalle pad 
door de bosrand omhoog  met links een weiland, 
waarin een grote wilduitkijkhut staat. Boven bij 
hulsstruiken gaat u R over de veldweg, die na   
400 m bij rij eiken naar links buigt. (U passeert 
meteen rechts een zitbank). Aan de asfaltweg bij 
wegkruis loopt u RD/L omhoog met rechts een 
voormalig boerderijtje  
 

(100 m verder ziet rechts in de verte de 
terrassencamping Osebos in de Gulpense 
buurtschap Euverem).  
 

Na bijna 500 m gaat u aan de 4-sprong, bij 
wegkruis en plaatsnaambord Heijenrath, RD en u 
komt meteen links weer bij het witte hotel de 
Gerardushoeve, de sponsor van de wandeling, 
waar u op het leuke  terras op de binnenplaats 
nog kunt nagenieten van deze wandeling. 

 
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.   

 


