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Tijdens deze heuvelachtige grenswandeling wandelt u over een leuk paadje naar Eperheide waar een paar 
mooie vakwerkhuizen liggen. Dan langs het Onderstebos met schitterend panorama en omhoog door het 
Bovenstebos naar de Belgische grens. Hier passeert u ijsboerderij Gelatofarm met heerlijk ijs en dan komt 
u in Heijenrath. De terugweg gaat door een prachtig dal en flink omhoog naar het buurtschap Landsrade. 
Aan het eind is een terras met prachtig uitzicht. 
 

 
 
Startpunt: Herberg ’t Voshoes, Schweibergerweg 49, Mechelen. De herberg ligt aan de rand van Eperheide 
nabij de Gulperweg. U mag de parkeerplaats gebruiken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,54 km  2.30 uur  81 m  177 m 

 
 
 
 

 
  

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.herbergvoshoes.nl/
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634. MECHELEN 10,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R de asfaltweg 
langs de herberg omlaag. Na bijna 200 m gaat  u 
aan de 3-sprong R (Gulperweg). Na 100 m gaat u 
bij het draaihekje (stegelke) R (rood) en steek het 
weiland/grasveld RD omhoog over.  
 

(Kijk omhoog lopend even achterom en u heeft 
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-
Limburg).  
 

Loop boven bij stegelke RD (rood) over het 
smalle pad gelegen tussen hagen en 
afrasteringen. Aan de asfaltweg in de buurtschap 
Eperheide gaat u L. Negeer breed zijpad rechts.  
 

(Bij huisnr. 10 en 12 passeert u 2 mooie 
vakwerkhuizen (18e eeuw).  
 

Aan de T-splitsing bij groot Mariabeeld 
(Troosteres van de Bedroefden), waterpomp, twee 
zitbanken en wegkruis type vliegermodel gaat u 
L. Let op! Na 50 m, tegenover het mooie 
vakwerkhuis (nr. 42) en meteen voorbij de 
voormalige herberg (nr. 33) genaamd De òw 
Herberg (1931), gaat u R (rood) over het pad 
gelegen tussen twee hagen. Steek bij twee 
stegelkes de “betonweg” over en loop RD (rood) 
door het weiland met links een meidoornhaag.  
 

(In het vakantie hoogseizoen wordt dit weiland 
meestal gebruikt als camping. Loop dan midden door 
het weiland RD).  
 

Via draaihekje komt u in het volgend weiland. Ga 
nu R (rood) door het weiland met rechts 
afrastering/boomgaard. In de hoek gaat u verder 
door het weiland met rechts afrastering/rij bomen  
Via  stegelke verlaat u het weiland en komt u in 
het bos.  Loop nu nog 20 m RD (rood). Aan het 
brede bospad bij boomkruisje gaat u L 
(blauw/rood). 
 

2. Meteen daarna aan de T-splitsing bij volgend 
boomkruisje gaat L (rood/blauw) over het brede 
bospad. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (blauw/rood) over het dalende brede bospad. 
Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong bij bosrand, 
groot weiland en het straatnaambord Oosterberg 
gaat u R (blauw/rood) omlaag met rechts de 
bosrand en links een weiland weiland. 
 

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

Een eindje verder, na de bocht naar rechts,  passeert 
u rechts een zitbank, een uitrust– genietplekje met  
schitterend uitzicht).  
 

Na 300 m beneden aan de 3-sprong bij zitbank, 
wegwijzer en krijtrots van Hermans (voormalige 

kalk-mergelgroeve/zie infobordje gaat u R/RD 
(blauw/geel) met rechts de krijtrots van Hermans 
en links prachtig uitzicht. Negeer na 400 m bij 
draaihekje graspad links omlaag.  
 

(Voor u ziet u het kasteel Beusdael, waarvan het 
oudste gedeelte (de donjon) mogelijk uit de 13e eeuw 
stamt,  in het Belgische plaatsje Sippenaeken.  
 

Aan de T-splitsing voorbij zitbank, genietplekje,  
gaat u R (blauw) omhoog met rechts de bosrand 
en links een weiland.  
 

(Links in de verte ziet u de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald).  
 

Let op! Na 50 m gaat u bij afsluitboom en groot 
infobord “Onderste en Schweibergerbos” R het 
brede bospad omhoog.  (U verlaat hier de blauwe 
route). Bijna boven gaat u aan de 3-sprong RD  
het grindpad omhoog met rechts een 
heidegebiedje en even verder passeert u twee 
zitbanken. Aan de 4-sprong, einde heidegebiedje, 
gaat u L. Meteen daarna aan de 4--sprong bij 
groot boomkruis gaat u bij afsluitboom RD (geel-
rood) over het bospad.  
 

(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). 
 

Na 200 m gaat u aan de Y-splitsing  R. (U verlaat 
hier de geel-rode route). Negeer zijpaadjes en volg 
geruime tijd het pad door de bosrand. Na bijna 
400 m, bij afsluitboom en grenspaal no. 15 met 
het jaartal 1843, gaat u R (blauw) over het 
graspad en u loopt België binnen.  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R (89/blauw) over de 
brede grind- veldweg. Negeer zijpaden en volg 
deze grindweg geruime tijd RD. Na 700 m aan de 
3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u RD (89) 
over de smalle asfaltweg. Negeer meteen daarna 
bij afsluitboom en wandelknooppunt 89 zijpad 
links en volg geruime tijd RD de smalle asfaltweg.  
   

(Na 150 m passeert u de ijsboerderij Gelatofarm met 
heerlijk ambachtelijk ijs).  
 

Rechts ziet u de (vervallen) Hoeve Gieveld (1750), 
die hoorde bij de in Teuven gelegen  voormalige abdij 
van Zinnich (zusters van de kanunnikessen)). 
 

600 m verder bij plaatsnaambord Teuven (gemeente 
Voeren-Fouron), oude grenssteen en camping 
Heuvelland Oaze loopt u Nederland weer binnen).   
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Na 1 km aan de 3-sprong bij wegkruis en  
Auberge de Smockelaer gaat u RD.  
 

(De auberge is gehuisvest is in de mooie 
gerestaureerde hoeve uit de 18e eeuw. De naam 
herinnert is aan de smokkelpraktijken, die hier in het 
grensgebied veelvuldig plaatvonden). 
 

Vlak daarna  aan de voorrangsweg gaat u bij 
ANWB-wegwijzer L over het asfaltpad parallel aan 
de rechts gelegen doorgaande weg. Let op! 
Voorbij waterpoel Zegelsköel gaat u R over het 
grasveld langs twee picknickbanken.   
 

(Als u wilt pauzeren kunt u hier 20 m RD lopen naar 
brasserie De Zegelsköel, een mooie pauzeplek met 
terras).  
 

Steek de doorgaande weg over en ga RD 
(zwart/geel/rood) over de veldweg. Aan de T-
splitsing bij hulshaag gaat u L (zwart/geel/rood).  
 

4. Steek bij wegkruis en hotel Gerardushoeve de 
asfaltweg over en loop  RD (geel) over de 
veldweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(rood) over het pad met links de bosrand. Het pad 
wordt een dalend pad ,gelegen tussen weilanden. 
Aan de brede veldweg, die hier een bocht maakt, 
gaat u L  omlaag. Let op! Na 250 m gaat u R  
(blauw) het bospad omhoog, dat een stijgend 
graspad wordt met rechts afrastering van 

weiland. (Bijna boven heeft u achteromkijkend mooi 
uitzicht). Boven aan de 3-sprong bij wegwijzer in 
het buurtschap Landsrade gaat u RD over de 
smalle asfaltweg.  
 

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

Aan de T-splitsing bij wegkruis en 
verkeersspiegel en de links gelegen hoeve 
genaamd Landsraderhof gaat u R (blauw).  
 

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

5. Waar de smalle asfaltweg naar links buigt, gaat 
u bij  infobord R (zwart) over het brede bospad. 
Aan de Y-splitsing gaat u R verder over het 
dalende brede bospad. (Even verder staat een 
zitbank). Beneden aan de ongelijke 4-sprong in de 
bosrand gaat u RD (zwart) over de veldweg. Na 50 
m gaat u R de veldweg omhoog langs de bosrand 
en weilanden. Aan het einde van het tweede 
weiland  buigt de veldweg naar links en wordt een 
stijgend bospad. Negeer zijpaadjes. Na deze 
flinke klim gaat u boven aan de asfaltweg L en u 
komt weer bij de herberg, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras, met 
schitterend uitzicht,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.   


