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Tijdens deze pittige wandeling met prachtige uitzichten, klimmen en dalen loopt u van Mechelen naar 
Gulpen.  U doorkruist tweemaal het Schweibergerbos en passeert de gehuchten Berghem, Bissen en 
Schweiberg met prachtige vakwerkhuizen. U passeert onderweg een leuk boerderijterras (punt 3), 
restaurant Jantje zag eens pruimen hangen (punt 3) en café De Leeuw van Vlaanderen (punt 4). 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Hotel restaurant De Oude Brouwerij,  Hoofdstraat 53, Mechelen. 
U kunt parkeren achter de kerk op parkeerplaats Heerenhofweg.  

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,42 km  2.55 uur  108 m  265 m 
 

 
 

254. MECHELEN  12,4 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 3-
sprong 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 omlaag 
naar Hoofdstraat 53.  
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L 
(Hoofdstraat). Bij het pleintje met het hoge 
kunstwerk  “A gen Vogelstang” en bij huisnr. 61 
gaat u R en steek de doorgaande weg 
(Hoofdstraat) over.  
 

(Hier staat voordat u de doorgaande weg oversteekt 
links op de hoek het pittoreske vakwerkhuisje (no. 
71) uit 1723).  
 

Vervolgens steekt u via brug de Mechelderbeek 
over en gaat u L over de klinkerweg. Negeer bij 
wegwijzer smal pad rechts. Waar de klinkerweg 
bij het leuke  huis (nr. 42) eindigt, loopt u RD 
langs de doorgaande weg met rechts van u de 
Mechelderbeek, die hier vlakbij in de Geul 
stroomt. U steekt de Geulbrug over. Vervolgens 
steekt u de molentak (Bovenste molen) van de 
Geul over. Meteen daarna voorbij oorlogsbunker 
en gedenksteen en bij vakwerkhuis Hoeve Plei 
gaat u R (Overgeul/geel/rood).  
 

(De bunker moest bij een eventuele inval van het 
Duitse leger een eerste vorm van verzet bieden bij de 
Geulovergangen. Rechts ziet u hier bij hekje een 
groot bakhuis (’t bakkes) dat bij hoeve de Plei hoort. 
In het lager gedeelte bevindt zich de bakoven waar 
broden en vlaaien werden gebakken).  
 

Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis, waterpomp en  
met muurkruis gaat u L (geel) over de 
doodlopende weg. De asfaltweg wordt een 
stijgend hol pad/veldweg.  

(U passeert meteen links 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. Omhoog 
lopend passeert u een eind verder bij twee ingangen 
van weilanden  links 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 bevrijdt. Zie 
infobordje).  
 

Na circa 500 m gaat u bijna boven bij draaihekje L 
(geel) het weiland in en volg het pad door het 
weiland omhoog. Via volgend stegelke komt u in 
 het bos. Volg dan het stijgende bospad geruime 
tijd RD (geel).  
 

(Vlak na het draaihekje ziet u links op afstand een 
Mariagrotje met de tekst 1906-1956. In het 
metselwerk rondom het Mariabeeld zijn oude hulzen 
van kogels verwerkt. Een eindje verder passeert u 
links aan een boom een kastje met daarin het beeldje 
van de H. Gerardus. Dit pad was vroeger een geliefd 
wandelpad van de paters van Wittem).  
 

Let op! Boven voor ingang van weiland/grasland, 
waar het brede pad naar links buigt, gaat u R over 
het smalle bospad met links van u het weiland. (U 
verlaat hier dus de gele route).   
 

2. Het smalle bospad wordt even verder een 
dalend bospad. Steek de grubbe (natuurlijke 
waterloop) over volg het pad RD omhoog. Negeer 
voorbij houten stalletje zijpad rechts. Het pad 
buigt naar links. Aan de T-splitsing aan het einde 
van  het links gelegen weiland gaat u R. Let op ! 
Na 20 m gaat u L over het paadje met even verder 
links de golfbaan Wittem.   
 
(Het begin van het paadje is soms slecht te zien. Na 
10 m is het een duidelijk paadje. Vindt u het paadje 
niet volg dan RD het dalende bospad. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R. Ga dan verder bij punt 3).  
 

Volg nu het pad met links van u de golfbaan. 
Bijna aan het eind buigt het paadje rechts het 
bos.  

http://www.deoudebrouwerij.nl/


  blz 3 van 4 

 

(3-2019 lag aan het eind van dit paadje een 
takkenversperring. Loop hier rechts langs). Meteen  
daarna gaat u R over het brede bospad omlaag.  
 

3. Beneden bij zitbank (mooi uitzicht) buigt het 
brede pad naar links. Aan de T-splitsing gaat u R 
met links  e bosrand.  
 

(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).   
 

Blijf het pad langs de bosrand van het 
Dunnenbos  RD volgen met rechts prachtig 
uitzicht o.a. op de windturbines (EuroWindPark 
Aachen), die op  Duits grondgebied staan nabij 
de grensovergang Bocholtz. U passeert een 
zitbank. 100 meter voorbij deze zitbank gaat u L 
het bredere bospad omlaag. Aan de kruising van 
bospaden gaat u RD verder omlaag. Beneden aan 
de bosrand buigt het pad naar rechts. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong L (geel).  Vlak 
daarna aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u R 
langs de afsluitboom richting hoeve.  Aan de 
Gerardushoeve (boerderijterras De Verloren Kost, 
geopend van Pasen t/m herfstvakantie) wordt de 
veldweg een smalle stijgende asfaltweg. Negeer 
bijna boven zijpad rechts. Boven aan de T-
splitsing gaat u R (blauw) over de asfaltweg en u 
passeert rechts restaurant “Jantje zag eens 
pruimen hangen” een leuke pauzeplek met leuk 
terras.  
 

(Hier heeft u op de links gelegen parkeerplaats van 
camping Gulperberg Panorama  prachtig uitzicht over 
het Gulpdal).  
 

Voorbij de parkeerplaats en blauw wegkruis gaat 
u L het holle pad omlaag. Beneden in Gulpen gaat 
u R over de asfaltweg.   
 

4. Tegenover huisnr. 27 gaat u L de trappen 
omlaag bij de fontein bestaande uit vissen en 
waterspuwende vroedmeesterpad. Loop RD over 
de kasseitjesweg langs het bloemenperk en de 
waterloop. Let op! Vlak voor de voorrangsweg bij 
het kunstwerk (Smeltkroes van de evolutie) gaat u 
L over het pad met rechts van u de Gulp en volg 
het pad RD stroomopwaarts. Aan het eind van het 
pad gaat u R over de asfaltweg. Aan de T-
splitsing steekt u schuin L de weg over en loopt u 
via ijzeren klaphek het voetpad in richting vijver.  
 

(Als u hier naar R loopt en vervolgens de 
voorrangsweg RD oversteekt, dan komt u na 100 m 
bij café De Leeuw van Vlaanderen. Een leuke 
pauzeplek met terras).  
 

Voor de vijver gaat u R (zwart/grijs) en loop nu 
driekwart om de mooie vijver met de 18 fonteinen 
heen. 
 

(U passeert het kunstwerk “de ontmoeting”, 
bestaande uit twee stoelen van circa 3,5 m. hoog met 
twee beelden in de vorm van zittende personen. Hier 
aan de vijver staan verschillende zitbanken).  

Neem dan het eerste pad R (wit/zwart) richting 
Pannekoeken Molen.  
 

5. Na de houten brug gaat u L over de 
parkeerplaats. Aan de klinkerweg gaat u R 
(wit/zwart/grijs) omhoog en u passeert de 
Neubourg watermolen, die het grootste waterrad 
van Nederland heeft.  
 

(De oorspronkelijke Neubourg molen deed van 1712 
tot 1851 dienst als watermolen t.b.v. van een hier 
gevestigde papierfabriek. Deze werd afgebroken en 
in de plaats kwam een graanmolen (1853), ook wel 
Molen van Roex genoemd).  
 

Aan de T-splitsing voor het subtropisch zwembad 
Mosaqua en glazen pyramide gaat u R. Let op! Na 
40 m gaat u R (wit/blauw/zwart/rood/geel) de 
smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Als u even verder R de trap omlaag loopt, dan heeft 
u bij zitbanken mooi uitzicht (na de bladerenval) op 
kasteel Neubourg. Hier beneden bevindt zich ook de 
aftakking van de molentak).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L omhoog. 
Steek meteen daarna bij wegwijzer de 
doorgaande weg over en loop RD (geel) over de 
klinkerweg. Na 40 m gaat u R (geel) de veld- 
grindweg omhoog. (Het laatste gedeelte is een 
straffe kuitenbijter). Boven aan de T-splitsing op de 
Gulperberg gaat u R (blauw/geel) over de smalle 
asfaltweg.  
 

(Hier heeft u rechts weer prachtig uitzicht over het 
Gulpdal o.a. weer op het torentje van kasteel 
Neubourgh).   
 

6. Na ruim 200 m gaat u bij breed ijzeren hek L 
(blauw/geel) via draaihekje de veldweg omlaag. 
Beneden voorbij regenwaterbuffer Bosch – 
Wageler loopt u RD via draaihekje het bospad 
omhoog. Boven aan de kruising van bospaden 
gaat u R (blauw). Negeer zijpaadje rechts.  Aan de 
T-splitsing vóór golfbaan en bij afsluitboom en 
zitbank gaat u L (blauw) omlaag. Negeer 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). 
 

Negeer omhoog lopend bospaadje links. Boven 
aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (blauw) 
verder over het grindpad over het terrein van de 
golfbaan.  
 

(De Golf & Countryclub Wittem is de eerst opgerichte 
golfclub in Limburg (1956)).  
 

Aan de 3-sprong, met 2 bomen in het midden en 
bij stenen veldkruis, gaat u L (zwart) richting 
clubhuis van de golfclub. (Het clubhuis is alleen 
toegankelijk voor leden).  
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Aan de Y-splitsing voor het clubgebouw gaat u L 
en loop dan RD (zwart) de holle weg omlaag. 
 

(Een eind verder heeft u omlaag lopend mooi uitzicht 
op het langgerekte buurtschap Schweiberg).  
 

7. Beneden aan de 3-sprong bij wegwijzer en 
wegkruis in het buurtschap Bissen gaat u L. 
Negeer meteen daarna zijweg links omhoog en 
loop RD over de klinkerweg.  
 

(Voor u ziet u de hooggelegen Sint Martinuskerk 
(1860- 1862) in Vijlen).  
 

Na 50 m gaat u bij lantaarnpaal nr. 846 R 
(zwart/groen) de veldweg omhoog. Bij draaihekje 
wordt dit een smal pad dat u rechts langs de 
afrastering door het weiland omhoog volgt.  
 

(U passeert bij waterpoel een grote zwerfkei, een 
genietplekje).  
 

Boven aan de veldweg gaat u L (zwart/groen). De 
veldweg wordt een klinkerweg. Aan de T-splitsing 
bij wegkruis in de buurtschap Schweiberg gaat u 

L de asfaltweg omlaag en u passeert enkele 
prachtige vakwerkhuizen.   
 
8. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u RD. 
Tegenover de vakwerkhoeve Schweibergerhöfke 
uit 1743  (huisnr. 8) en muurkruisje gaat u R over 
het brede graspad dat even verder een dalend 
pad wordt. Beneden aan de doorgaande weg bij 
zitbank gaat u L. Meteen daarna gaat u R 
(blauw/zwart/Hurpescherweg) over de asfaltweg. 
U steekt de Geul over en ga dan meteen L 
(rood/groen) via draaihekje het weiland in. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd het pad RD door de 
weilanden. Aan de asfaltweg bij wegkruis in 
Mechelen gaat u RD (Meester Beukenweg). Aan 
de 3-sprong bij parkeerplaats gaat u L. Aan het 
pleintje (A gen Vogelstang) met kunstwerk gaat u 
R. Weldra komt u bij het restaurant, de sponsor 
van deze wandeling, waar u op het leuke terras 
op de binnenplaats of binnen nog iets kunt eten 
of drinken. 

 
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.   
 


