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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u langs en door weilanden naar 
Schweiberg en door het mooie Geuldal. Na een mooi stuk langs de Geul komt u bij Partij.   De terugweg 
gaat langs en door het Dunnenbos en het Schweibergerbos naar Dal Bissen. Aan het eind is een terras.  
Deze route biedt prachtige vergezichten op het heuvelland.   
 
Startpunt: Café de Paardestal, Hoofdstraat 57, Mechelen. 
Parkeerplaats achter de kerk bij groepshotel de Heerenhof aan de Heerenhofweg  te Mechelen. 
 

 

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

12,29 km  3 uur  108 m  257 m 
 

 
 

648. MECHELEN 12,3 km 
 

Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. 
Meteen daarna voor het appartementencomplex 
Johanniterhof 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 
(Hoofdstraat) de doorgaande weg omlaag.  Bij 
huisnr. 57 komt u het  café. 
 

1.   Staande met uw rug naar het café op het 
pleintje (A gen Vogelstang) met kunstwerk steekt 
u de doorgaande weg (Hoofdstraat) over. 
Vervolgens steekt u via brug de Mechelderbeek 
over en gaat u L over de klinkerweg. Let op! Ga 
bij wegwijzer R (rood/zwart) en loop tussen de 
huisnrs. 34 en 36 over het smalle pad richting 
Partij.  Via klaphek komt u in een weiland. 
 

(Links ziet u de schietboom met kogelvanger  van 
schutterij St. Sebastianus (1657)).  
 

Volg nu geruime tijd RD (rood/zwart) het pad, 
eerst door het weiland en dan parallel aan de 
Geul, het snelst stromend riviertje van Nederland. 
Negeer voetpad rechts langs afrastering en breed 
graspad rechts en volg het pad verder RD parallel 
aan de Geul. Waar de Geul een diep uitgesneden 
bocht bij “gedichtsteen” naar links maakt, gaat u 
R (rood/zwart) langs de bosrand. 
 

2.   Aan de 3-sprong gaat u L (rood) over de 
veldweg.  
 

(Rechts ziet u het (slot)klooster Mariëndaal (1848/ 
zusters Redemptoristinnen), dat geheel ommuurd is).  
 

Negeer bij zitbank breed graspad links. Aan de 3-
sprong bij muurkruis en bij voetbalveld van V.V. 
Partij gaat u L. U steekt weer de Geul over en 
loop de betonplaten weg omhoog.  Boven aan de 
kruising bij zitbank gaat u R (rood/fietsroute 86)  
de smalle asfaltweg omhoog. Let op! Op het bijna 
hoogste punt van de smalle asfaltweg (10 m 
voordat de weg begint te dalen)  gaat u  L het pad 
omhoog en loop dan RD het weiland omhoog 
richting hoek bos. Boven aan de 3-sprong aan de 
bosrand bij zitbank ter nagedachtenis van Hub 
Loozen en bij  infobord Groene Hotspot nr. 7 gaat 
u R met links van u de bosrand. 
 

(Hub Loozen, die in juni 2007 op 51 jarig leeftijd  
plotseling stierf, werkte al  35 jaar bij Staatsbosbeer.  

Hier heeft u bij zitbank en Groen Hotspot nr. 7 bij 
helder weer  formidabel uitzicht.  
 

Rechts ziet u de hooggelegen St. Martinuskerk 
(1860-1862) in Vijlen.  
 

Rechts ziet u ook de twee uitkijktorens de 
Wilhelmina- en Boudewijntoren op het 
Drielandenpunt in Vaals en de 133 m hoge tv- toren 
in het Aachener Wald.  
 

Schuin rechts beneden ziet u het ommuurde 
slotklooster Mariëndaal in Partij.  
 

Voor u beneden ziet u het Redemptoristenklooster in 
Wittem. 
 

Boven voor u ziet u de 94 m hoge tv-mast in het 
Eyserbos en het Toscaans landschap met populieren 
bij Eys.  
 

Schuin links ziet u de kerk in Wijlre 
 

Neem in de afdaling het eerste bospaadje L en u 
loopt het Dunnenbos binnen. Aan de kruising RD. 
Aan de volgende kruising gaat u L het brede pad 
omhoog.  Aan de T-splitsing gaat u R langs de 
bosrand. Even verder passeert u een zitbank.  
 

(Bijna 200 m voorbij deze zitbank (waar het graspad 
licht naar rechts buigt) gaat u R over het bospaadje 
en u komt na 15 m bij een  moordkruis. In 1753 werd 
hier de Capucijner monnik F.P., die onderweg was 
van het klooster n Hoogcruts naar het klooster in 
Wittem overvallen en daarbij het leven liet). 
 

3.  Aan de 3-sprong in het bos gaat u L over het 
brede pad. Waar dit pad naar rechts buigt, gaat u 
L/RD en voorbij zitbank loopt u het weiland in.  
Volg het pad RD door het weiland. Via klaphek 
komt u het volgend weiland. Volg het pad RD met 
even verder rechts van u de bosrand.  
 

(Voor u ziet u weer de hooggelegen kerk in Vijlen. 
Niet deze kerk maar de voormalige protestantse kerk 
in Vaals is de hoogstgelegen kerk van Nederland. 
Beneden ziet u het dorp Mechelen).  
 

Negeer bospad rechts en loop RD omlaag langs 
de bosrand. Via nauwe doorgang verlaat u het 
weiland. Volg het pad door de bosrand omlaag. 
Vervolgens komt u weer in een weiland en loop 
hier RD. Via  draaihekje bij groot ijzeren hek 
verlaat u weer dit weiland en loop dan de veldweg 
omhoog.  Let op!  Ga na 50 m R (geel) door het 
draaihekje en volg het trappenpad door het 
weiland omhoog. Via het volgende stegelke loopt 
u het bos in.  
 
 



  blz 3 van 3 

 

(Hier staat links voorbij het draaihekje in het 
Schweibergerbos een kleine Lourdesgrot (1906-
1956). In het metselwerk rondom het Mariabeeld zijn 
oude hulzen van kogels verwerkt)   
 

Volg dan RD het bospad omhoog.  
 

(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).  
 

Boven aan de 3-sprong, vlak voor  weiland, gaat u 
L (geel) over het brede bospad. Negeer al dalend 
bospaden rechts. Bij zitbank, veldkruis en het 
geologisch monument Grindgroeve Bissen (zie 
infobord) buigt het pad links langs de bosrand en 
een weiland omlaag. (U heeft hier prachtig uitzicht 
o.a. op het langgerekte buurtschap Schweiberg).  
 

4. Beneden aan de 3-sprong in het gehucht 
Bissen gaat u scherp L (geel) over de klinkerweg. 
(Voor u ziet u  weer de  kerk in Vijlen).  Na 50 m gaat 
u R de veldweg omhoog, die bij draaihekje een 
smal pad wordt dat u rechts langs de afrastering 
door het weiland omhoog volgt. (U passeert bij 
waterpoel een grote zwerfkei, een mooi genietplekje).  
Boven aan de veldweg gaat u R.  Aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u L. Negeer bij veldkruis en witte 
vakantiewoning zijpad rechts omhoog. Aan de 3-
sprong in het bos gaat u L. Negeer zijpaden 
rechts en volg de bosweg/veldweg/asfaltweg RD 
(zwart) omhoog. Boven nabij zitbank gaat u R 
over de asfaltweg.   
 

5.  Neem de eerste weg L (Gulperweg/zwart).   
 

(Een eindje verder bij zitbank heeft u mooi uitzicht 
o.a. in de verte ziet u  windturbines in het Duitse 
grensgebied. Tevens ziet u de St. Martinuskerk 
(1860-1862) in Vijlen).  
 

Vlak voor de tweede links gelegen woning (huis 
beneden met houten zijgevel en muurkruisje) gaat u 
L (zwart) het pad omlaag.   
 

(Voordat het pad weer omhoog gaat, ziet u rechts 
wijngaard Le Coq Frisé).  
 

Boven aan de T-splitsing bij grote zwerfsteen en  
de  achterkant van het witte voormalig hotel Ons 
Krijtland (nu U-center (GGZ-kliniek) gaat u L langs 
de witte vakantieappartementen de veldweg 
omlaag.  (Even verder heeft u prachtig uitzicht o.a. 
op het dorp Mechelen). De veldweg wordt een smal 
dalend pad. Beneden aan de 3-sprong bij zitbank 
en mooi huisje (I gene Zegel) gaat u RD. 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) omhoog richting 
Schweiberg.  Boven aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u L (zwart). Beneden aan de Y-splitsing gaat 
u R over het (gras)pad langs de doornhaag. 
 

6   Volg het pad tot aan de eerste zitbank rechts. 
Ga hier tegenover draaihekje (stegelke) bij dikke 
boom R het pad omlaag dat even verder een 
bospaadje wordt. Volg het paadje RD door het 
bronnenbos, waarin enkele beekjes ontspringen 
o.a. de Nutbron.  
 

(Voorheen was dit waterwingebied. Dit is nu nog 
herkenbaar aan het achtergebleven betonnen 
gebouwtje waaronder een pompinstallatie zich 
bevindt. Van 1902 tot 1950 pompte het Onderlinge 
Waterbedrijf Schweiberg via een waterkrachtpomp 
(een zgn. ram pomp) bronwater via een 500 m lange 
buis naar het midden van het langgerekte buurtschap 
Schweiberg. Na het overwinnen van een 
hoogteverschil van 50 m kwam het water terecht in 
een watercontainer (Behälter) met een inhoud van 
16000 liter. Uit deze Behälter kregen de inwoners 
van het buurtschap via een pomp drinkwater).  
 

Via nauwe doorgang bij infobord loopt u RD 
langs de afrastering van het smalle weiland. Aan 
het eind van deze afrastering gaat u L (groen) 
door het draaihekje en loopt u RD het weiland 
omlaag. Beneden bij het Nutbronbeekje en 
stegelke loopt u RD het weiland  omhoog richting 
huizen. Boven gaat u  in de rechterhoek van het 
weiland door het draaihekje en loopt u RD het 
smalle pad omhoog.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend prachtig uitzicht. De 
route volgend passeert u even verder enkele mooie 
vakwerkhuizen).  
 

Boven wordt het pad een graspad gelegen tussen  
twee schuren. Na draaihekje loopt u de grindweg 
(inrit) omlaag. Aan de asfaltweg in de langgerekte 
buurtschap Schweiberg gaat u R omlaag.  (Links 
passeert u  weer een prachtige vakwerkwoning 
(nr.12)). 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 voorrangsweg bij zitbank gaat u L.  
 

(Beneden ziet u links in het weiland een 
oorlogsbunker. De bunker moest bij een eventuele 
inval van het Duitse leger een eerste vorm van verzet 
bieden bij de Geulovergangen). . 
 

Meteen daarna gaat u R (Hurpescherweg/blauw/ 
zwart). 
 

7. Meteen na de Geulbrug gaat u L (rood/zwart) 
via het draaihekje het weiland in.  Volg nu het pad 
RD het mooie Geuldal met links van u de 
meanderende Geul richting kerktoren van 
Mechelen.  Aan de 4-sprong van paden, met links 
een houten brug, loopt u RD. Aan de asfaltweg bij 
wegkruis in Mechelen gaat u RD. Aan de T-
splitsing bij het Dr. Janssenplein gaat u L en u 
komt u weer bij Café de Paardestal, de sponsor 
van deze wandeling, waar u 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.  


