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Tijdens deze wandeling met klimmen en dalen wandelt u naar Landsrade, langs het Kruisbos omlaag naar 
Bissen en weer omhoog naar Schweiberg. Tijdens de terugweg loopt u door het gehucht Eperheide. De 
route biedt prachtige uitzichten.   
 

 
 
Startadres: Brasserie De Zegelskoel, Heijenratherweg 22, Heijenrath.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.dezegelskoel.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,64 km  2.20 uur  95 m  178 m 
 

 
 

348. HEIJENRATH 9,6 km 
 

1. Met uw rug naar de brasserie gaat u R. Let op! 
Steek na 30 m voor enkele picknickbanken L de 
doorgaande weg voorzichtig over en loop dan RD  
(zwart/geel/rood) over de veldweg. Aan de T-
splitsing gaat u L (zwart/rood/geel). Steek bij het 
witte hotel Gerardushoeve en wegkruis de 
asfaltweg over en loop RD (geel) over de 
veldweg.   Na 600 m gaat u aan de T-splitsing bij 
zitbank R (rood). 
 

2. Volg het pad, dat een dalend pad wordt, langs 
de bosrand en later tussen de weilanden door. 
Aan  de brede veldweg gaat u L omlaag. (De 
veldweg maakt hier een bocht) Let op!  Na 250 m 
gaat u R  (blauw) het bospad omhoog. Even 
verder wordt het bospad een stijgend graspad 
met rechts van u afrastering van weiland.   
 

(Bijna boven heeft u achteromkijkend mooi uitzicht).  
 

Boven aan de verharde 3-sprong bij wegwijzer in 
het gehucht Landsrade gaat u bij verbodsbord 
RD over de asfaltweg.  
 

(U passeert hier meteen bij zitbank  het 
cultuurhistorisch monument Waterput Landsrade (zie 
infobord)).  
 

De asfaltweg buigt naar links. Aan de T-splitsing 
bij wegkruis, verkeersspiegel en hoeve 
“Landsraderhof” gaat u R (blauw). 
 

(Tegenover de voordeur van de hoeve staat een 
Mariagrotje).  
 

Waar de smalle asfaltweg naar links buigt, 
negeert u bij verbodsbord zijpad rechts.   
 
3. Aan de Y-splitsing  bij het bord “De Zuid 
Limburgse Golf en Countryclub” gaat u L 
(zwart/blauw) over de grindweg, die u geruime tijd 
RD volgt.  
 

(Even verder loopt u over terrein van de  Golf & 
Countryclub Wittem, de eerst opgerichte golfclub in 
Limburg (1956)). 
 

Na 700 m gaat u aan de 3-sprong met 2 bomen in 
het midden en bij stenen veldkruis R (zwart) 
richting clubhuis. Aan de Y-splitsing voor het 
clubhuis, gaat u L en loop bij verbodsbord RD 
(zwart) de holle weg omlaag.  
 

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

4. Beneden aan de 3 –sprong bij wegkruis in het 
gehucht Bissen gaat u L. Negeer meteen bij 
woning zijpad 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 de veldweg een smal pad dat u rechts 
langs de afrastering door het weiland omhoog 
volgt.  
 

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

5. Boven gaat u R over de veldweg, die u geruime 
tijd volgt.  Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank L omhoog. Negeer bij veldkruis en wit 
vakantiehuisje zijpad rechts omhoog en loop RD 
verder langs de bosrand. Negeer in het bos twee 
zijwegen rechts en loop verder RD (zwart) over de 
veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD de veldweg, 
die later een stijgende asfaltweg wordt, omhoog. 
Boven aan de T-splitsing, met links een zitbank, 
gaat u R (zwart). Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u L (Gulperweg/zwart). 
 

6. Let op!  Na 100 m gaat u bij draaihekje R (rood) 
en steek het weiland/grasveld RD omhoog over.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend prachtig uitzicht over 
het  5 sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Volg dan RD (rood) het smalle pad gelegen 
tussen heggen en afrasteringen. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Eperheide gaat u L 

(rood). Voorbij huisnr. 17 gaat u R over het brede 
graspad. Aan de asfaltweg gaat u L.    
 

7. Steek bij wegkruis en ANWB-wegwijzer de 
voorrangsweg over en ga meteen R (blauw) het 
asfalt- voetpad omlaag, parallel aan de 
doorgaande weg. Negeer veldweg rechts. 
 

(Even verder passeert u het ongevalskruis van 
Mathieu Ubaghs, die hier bij een auto ongeluk om het 
leven kwam).  
 

Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt,  gaat u L 
(Givelderweg).  Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
wegkruis gaat R (blauw/zwart/Flabberweg) over 
de smalle asfaltweg, die een eindje verder een 
dalende weg wordt.   



  blz 3 van 3 

 

Beneden bij wegkruis voor de voorrangsweg gaat 
u L (rood/zwart) het asfalt- voetpad omlaag dat 
parallel loopt aan de doorgaande weg. 
 

(U passeert meteen na reling een zitbank waar u 
mooi zicht heeft op het benden gelegen Slenaken).  
 

8. Waar het pad bij het rechts aan de doorgaande 
weg staand grote wegkruis type vliegermodel 
weer bij de voorrangsweg komt, steekt u deze 
voorzichtig over en gaat u bij verbodsbord schuin 
R (geel/zwart/Rode Kruisweg) de smalle steile 
asfaltweg omhoog met rechts van u het 
alleenstaande huis waarbij de Slenaker weersteen 

staat. Na 200 m passeert u bijna boven bij zitbank 
(mooi uitzicht) de vakantiewoning  “Zonneheuvel” 
en een Mariakapelletje aan boom. Negeer 
zijpaden. Steek boven  in Heijenrath voorzichtig 
de voorrangsweg over en ga meteen L over het 
asfalt- voetpad, parallel aan deze weg. Aan de 4-
sprong gaat u R (Kromsteeg) over de asfaltweg, 
die even verder naar links buigt. Aan de 
doorgaande weg gaat u R. Na 100 m komt weer 
bij de brasserie, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het terras 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. 


