199. HEIJENRATH 12 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

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

blz 2 van 3
Startpunt: Hotel De Gerardushoeve, Landsraderweg 1 2 – 14, Heijenrath. U mag de parkeerplaats van het
hotel gebruiken.

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,01 km

2.50 uur

110 m

174 m

199. HEIJENRATH 12 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R over de
asfaltweg. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
wegkruis gaat u R (rood/zwart/geel) over de
veldweg met rechts het hotel. Aan de 3-sprong
gaat u R (rood/zwart/geel). Steek voorzichtig de
voorrangsweg over en loop RD over het
grasveldje met twee picknickbanken. Ga dan L
(blauw) over het asfalt– voetpad langs de
doorgaande weg. Aan de 3-sprong bij ANWBwegwijzer, waar de doorgaande weg naar links
buigt, gaat u R (Givelderweg). Vlak daarna bij
wegkruis gaat u R (zwart/rood/Flabberweg) over
de smalle asfaltweg. Let op! Na 200 m gaat u
tegenover groot gegalvaniseerd hek en bij einde
van links gelegen weiland met houten afrastering
L over het smalle pad met rechts de grote tuin
van een woning en links het weiland met houten
afrastering.
(In de zomer kan dit pad soms begroeid zijn, loop
dan terug over de asfaltweg. Aan de T-splitsing bij
wegkruis gaat u R ( rood/geel) en blijf de meestal
rustige asfaltweg 1 km RD volgen. (Na 400 m bij
plaatsnaambord Teuven (gemeente Voeren-Fouron)
en bij oude stenen grenspaal loopt u België binnen).
150 Meter voorbij de Gelatofarm, waar u heerlijk
zelfgemaakt scherpijs kunt krijgen, gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 89 RD 83. Ga nu verder bij
**** in punt 3).
Volg
het
smalle
RD
met
weilanden/akkers/boomgaard en een
verder rechts van u de bosrand.

links
eindje

2. Na 350 m buigt het pad voorbij alleenstaande
eikenboom rechts omlaag het Roebelsbos in
waar in de zomer mooie varens staan. Beneden
bij weiland, dat een inham in het bos maakt,
loopt u RD het bospad steil omhoog. Volg boven
het pad, RD. Een eind verder buigt het pad naar
links Na 100 m komt u bij een weiland, waarin
een grote houten wilduitkijkhut staat. Volg nu 500
m het bospad RD parallel aan het links gelegen
groot weiland. (U wandelt hier ongemerkt de
Belgische grens over). Aan het eind van het grote
weiland volgt u het bospad, dat een breed dalend

bospad wordt, RD. Beneden aan de T-splitsing
gaat u L (89) het brede pad omhoog.
(Boven bij elektriciteitsdraden en open plek in het
bos, heeft u rechts mooi uitzicht op het Belgische
plaatsje Teuven o.a. op de neogotische SintPieterskerk werd in 1871-1877 gebouwd nadat een
brand de oude kerk in 1870 had verwoest).
3. Aan de asfaltweg bij wandelknooppunt (wkp)
89 gaat u R (83) over de asfaltweg.
(Als u hier 150 m L gaat, dan komt u bij de Gelato
Farm. Hier krijgt men in de zomer heerlijk
ambachtelijke
hoeve
ijs..
Er
staan
ook
picknickbanken en u krijgt er ook koffie).
**** Meteen daarna gaat u bij zitbank en wegkruis
L (83/blauw) de grindweg omlaag. Negeer meteen
zijpad rechts omlaag en volg geruime tijd de
grindweg RD door de bosrand. Negeer na 550 m
bij verzinkte stalen afsluitboom zijpad rechts. 100
meter verder, precies waar de bomen aan uw
linkerzijde ophouden, gaat u L (blauw) over het
graspad richting bosrand. Aan de T-splitsing bij
grenspaal no. 15 gaat u L door de bosrand van
het Bovenste Bos. Negeer zijpaden. Aan de 3sprong gaat u L (geel-rood) over het brede pad.
Na afsluitboom gaat u aan de 4-sprong bij groot
boomkruis R over het grindpad met links van u
een open plek met heidegebiedje. (Even verder
passeert u twee zitbanken). Aan de Y-splitsing gaat
u R verder omlaag.
4. Beneden aan de T-splitsing voor groot weiland
gaat u L (blauw).
(Hier heeft u prachtig uitzicht. Voor u ziet 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).
Vlak daarna
gaat u aan de 3-sprong L
(geel/blauw) over de veldweg/pad met links van u
de bosrand en rechts weilanden. U passeert
meteen een zitbank.

Volg geruime tijd de bosrand met rechts prachtig
uitzicht over het Geuldal. Negeer bij draaihekje
(stegelke) graspad rechts. Aan de 3-sprong bij
zitbank, wegwijzer en krijtrots van Hermans
(voormalige kalkgroeve/zie infobord) gaat u L/RD
(blauw/rood) omhoog.
(150 m verder passeert u links een zitbank waar u
even kunt uitrusten en genieten).
Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing bij
zitbank en straatnaambord Oosterberg R over de
veldweg.
(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. Aan de
voorrangsweg bij wegkruis gaat u R over het
asfaltpad omlaag. Na 50 m komt u bij restaurant
De Gerardushoeve. (Een mooie pauzeplek met een
groot terras met schitterend uitzicht).
5. Loop verder RD omlaag over het asfaltpad.
Negeer zijweg links en rechts. Let op! Steek bij
wegkruis de voorrangsweg over en loop RD over
de asfaltweg (inrit P) met rechts het voormalig
hotel Ons Krijtland/nu U-center (GGZ-kliniek)
Voor parkeerplaats buigt de asfaltweg naar rechts
met links de volgende parkeerplaats. Aan de 3sprong bij zwerfstenen gaat u RD de veldweg
omlaag
met
rechts
van
u
witte
vakantieappartementen. Na 100 m wordt de
veldweg wordt een hol dalend pad.
(Hier heeft u weer prachtig uitzicht o.a. op het dorp
Mechelen).
Na 400 m beneden aan de 3-sprong bij zitbank en
mooi huisje (I gene Zegel/nr. 22), met

blz 3 van 3
kolenwagentje in tuin, gaat u R. Vlak daarna aan
de T-splitsing voor loods gaat u L. Meteen daarna
aan de 3-sprong bij wegwijzer en veldkruis gaat u
L (zwart/blauw) richting Schweiberg. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u L (zwart). Beneden aan
de 3-sprong gaat u L (zwart) de veldweg omhoog.
6. Boven aan de asfaltweg in de buurtschap
Schweiberg gaat u bij groot houten wegkruis,
zitbank en waterput (zie infobord) R (zwart/groen)
omlaag. Na 150 m gaat u meteen na hotel De
Bloeiende Berg (no. 48), een mooie pauzeplek, bij
wegkruis L (zwart/groen) over de klinkerweg, die
een veldweg wordt. Negeer draaihekje rechts en
volg de veldweg geruime tijd RD. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u L over
de licht stijgende veldweg. Negeer bij veldkruis
en wit vakantiehuisje pad rechts omhoog. Waar
het pad/veldweg in het bos naar links buigt,
negeert u bospad rechts. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong R en u passeert meteen een
zitbank.
7. Negeer zijpaden en volg nu 750 m RD het licht
stijgende bospad langs het weiland en door de
bosrand, later door het bos. Waar na 750 m het
bos- grindpad steil links omhoog buigt, gaat u R
over het smalle bospad en volg dit pad door de
bosrand omhoog. Boven aan de veldweg gaat u R
(zwart) langs de bosrand en weiland. Negeer
zijpaden rechts. De veldweg buigt naar links. Aan
de asfaltweg bij wegkruis loopt u RD (zwart/rood).
(Een eindje verder ziet rechts in de verte de
terrassencamping
Osebos
in
de
Gulpense
buurtschap Euverem).
Voor u ziet u weer 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.
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