687. MECHELEN 11 km
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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u door o.a. weilanden en over veldwegen
naar het dorp Wahlwiller. Dan loopt u door een mooie graft omhoog naar het Plateau van Bocholtz waar u
mooi uitzicht heeft. Dan loopt u omlaag naar Wittem. Via een heuvel met prachtig uitzicht en het Geuldal
loopt u terug naar het startpunt. In Wahlwiller en Wittem ligt een café om te pauzeren. Ook staan er
voldoende zitbanken onderweg.
Startpunt: Parkeerplaats achter de kerk bij groepshotel de Heerenhof aan de Heerenhofweg te Mechelen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,08 km

2.40 uur

67 m

162 m

blz 2 van 4

687. MECHELEN 11 km
1.
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Meteen daarna voor het appartementencomplex
Johanniterhof gaat u L over de brede klinkerweg.
Via een ijzeren poort komt in het park. Aan de 3sprong 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 L (geel) de
doorgaande weg omhoog.
(Hier hangt links aan de muur een infobordje
betreffende de Heerenhof. Ga nu verder bij **** in
punt 1).
Negeer bij de rijksmonumentale mooie Johannes
de Doperkerk (1810 -1811) met het mooie interieur
zijweg rechts omlaag.
(Het grote witte markant gebouw (nrs. 11-17) dat u
hier rechts ziet, is het Panhuis (1724-1734). Dit is de
voormalige dwangbrouwerij van de heren van
Wittem. Dit hield in dat de inwoners van
Mechelen het bier enkel van deze brouwerij mochten
betrekken.
Hier staat ook het bronzen kunstwerk “introspectie”
een sculptuur met o.a. een mensenhoofd).
Negeer aan het einde van de Johannes de
Doperkerk (1810-1811), waarop de begraafplaats
enkele oude grafstenen staan, zijweg links Vlak
daarna aan de grote 3-sprong bij ANWBwegwijzer,
wegkruis
en
prachtige
vakwerkhuisjes gaat u R omhoog richting Vijlen.
(Meteen daarna bij huisnr. 12 passeert u een
prachtige vakwerkhuis met muurkruis. Bij huisnr. 5
passeert u links de voormalige meisjesschool met
boven op het dak een torentje met klokje).
2. Voorbij huisnr. 30 gaat u bij zebrapad R via
ijzeren doorgang over het brede tegel- klinkerpad
met links van u de basisschool A gen Wienberg.
(Het grote gebouw links aan de overkant van de weg
is een voormalig zusterklooster (1937-1986). De
zusters van het klooster gaven les
op de
naastgelegen meisjesschool).
Het klinkerpad wordt een dalend slingerend
asfaltpad.
(Na heel veel regenval kan een eind verder op de
route een heel klein stukje in bos modderig zijn. Wilt
u dit niet lopen. Ga dan waar het dalende asfaltpad
naar links en rechts buigt, L over het graspad met
links
een
meidoornhaag
en
rechts
afrastering/weiland. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Beneden steekt u via bruggetje de Mechelderbeek
over.

Meteen voorbij de leuke zitbank (social sofa/zie
infobordje) gaat u aan de 4-sprong L het asfaltgrindpad omhoog met rechts van u de asfaltweg.
(Hier bij zitbank ziet u aan de overkant van het
beekje het openluchttheatertje. Dit theatertje, in de
volksmond bekend als het “stenen hutje” werd
decennialang gebruikt door de toneelvereniging
Kunst Door Oefening (1917). De grote stenen die hier
liggen zijn de “stoelen” van het theatertje. Jaarlijks
wordt hier tijdens de Sacramentsprocessie de H. Mis
opgedragen).
Boven, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat
u bij wilgen en infobord L over het asfaltgrindpad. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(geel/zwart) en via de brug steekt u de
Elzettergrub en loop dan RD met links een
speelveld. Even verder passeert u een draaihekje
en volg het brede graspad RD.
4. Na 300 m bij bosje en hoge populieren met
maretakken (mistletoe) gaat u L omlaag en loop
beneden door de rand van het dennenbosje waar
het na veel regenval modderig kan zijn (klein
stukje) Bij draaihekje steekt via bruggetje de
Mechelderbeek over en loop dan RD door het
weiland omhoog met links afrastering. Vlak
daarna gaat u boven door het stegelke en ga dan
R over het brede graspad met links
meidoornhaag. Via volgende stegelke verlaat u
het brede graspad en loop dan via draaihekjes RD
door de weilanden.
(In het laatste weiland ziet
meanderende Mechelderbeekje).

beneden

het

3. Bij ijzeren hek verlaat u de weilanden en dan
gaat u L de holle smalle asfaltweg omhoog.
Boven bij zitbank steekt u de doorgaande weg
over en loop dan bij wegkruis RD (rood) de
veldweg omhoog. Boven aan de 4-sprong bij
veldkruis en 3 zitbanken gaat u RD omhoog.
(Dit is het kruismonument “de Gulkoel” Zie info op
berkenboom bij zitbank in parkje.
De route volgend heeft omlaag lopend mooi uitzicht
over het Selzerbeekdal).
Voorbij zitbank volgt u het holle pad omlaag.
Beneden in Wahlwiller steekt u voorzichtig de
voorrangsweg over en loop RD (Kruisweg)
omlaag richting kerk.
4. Aan de T-splitsing bij groot wegkruis,
vermoedelijk een Missiekruis uit circa 1870, gaat
u L omlaag.
(U kunt hier rechts pauzeren bij Gasterij A Gen Kirk.
De hier gelegen Sint Cunibertuskerk is zeker een
bezoekje waard.

Ze is bekend om de 16 kruiswegstaties geschilderd
op panelen door de schilder Aad de Haas. Delen van
deze kerk stammen uit de 12e eeuw.
Vermoedelijk is het grote kruis een Missiekruis uit
circa 1870).
Negeer vlak daarna doodlopend weg rechts
(Vrijthof). Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis
(nr.2/1800) en bij hostellerie ‘t Klauwes (1870) met
Mariabeeldje in muurnis gaat u R over de
doodlopende asfaltweg, die vlak daarna bij
infobord een veldweg wordt. Steek het veerooster
over en via de brug steekt u het Selzerbeekje
over, een zijbeekje van de Geul.. De veldweg
buigt bij klaphek (Wiengetske) naar links en
wordt een graspad. Volg nu graspad, dat even
verder een stijgend hol graspad wordt, RD. U
passeert weer een veerooster en volg verder RD
het holle stijgende pad.
(Een eindje verder passeert u een trappenpad en een
kastje met het doodsprentje van Matty Rijcken. Als u
hier de trap omhoog loopt, dan komt u bij het
ongevalskruis van Matty. Hier staat ook een zitbank
Hij verongelukte hier op 15 jarige leeftijd op deze
akker toen de tractor waarop hij reed kantelde en hij
tussen de tractor en de aanhangwagen, volgeladen
met bieten, terechtkwam. Als u hier aan het holle
pad rechts het pad inloopt dan komt u bij de Wittemer
wijngaard Wahlwiller).
Volg nu verder het pad RD omhoog. Boven, aan
het einde van het holle graspad, buigt het pad
haaks naar links tussen de akkers door.
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het vijfsterren
landschap Zuid-Limburg).
5. Aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag met
links weer prachtig uitzicht. Steek na 700 m
beneden bij wegkruis de voorrangsweg schuin
rechts over en loop RD (rood) over de
parkeerplaats met links prachtig uitzicht.
(Hier staat het 4,5 hoge verzetsmonument op de
Eyserlinde. Het is een zuilvormige beeldengroep,
vervaardigd uit één stuk Limburgs natuursteen. Drie
nabestaanden dragen een oorlogsslachtoffer. Het
monument is op 3 mei 1952 onthuld. Hier staan ook
picknickbanken en heeft u mooi uitzicht, een prima
pauzeplek).
Volg dan de veldweg geruime tijd RD omlaag.
(Bijna beneden passeert u het monument van de
Canadian Airforce. Hier kwamen vier vliegeniers op
28-4-1944 om het leven kwamen toen hun
bommenwerper neerstortte. Zie infobordje).
Let op! Na 250 m gaat u bij zitbank en twee
betonnen paaltjes L (zwart) over het pad. Volg nu
dit pad, dat 2 haakse bochten maakt, RD tussen
de akkers door. Aan de doorgaande weg gaat u R
(zwart) het pad, parallel aan deze weg, omlaag.
(U passeert brasserie Gerardus Heukske, een leuke
pauzeplek met terras).

blz 3 van 4
Beneden aan de voorrangsweg in Wittem gaat u
R.
(Hier ligt eetcafé Oud Wittem waar u iets kunt
nuttigen.
Links ligt hier het Redemptisten klooster (1733) met
de grote Gerarduskapel. Naast de ingang van de
Gerarduskapel ligt ook de ingang van de prachtige
Redemptoristenkerk (voormalige Capucijnenkerk). U
kunt deze kerk ook bezoeken via de grote
Gerarduskapel, de kleine Smartenkapel en de mooie
Mariakapel. Het klooster is ook bekend vanwege de
markante kloosterbibliotheek. De heilige Gerardus
Majella werd in 1893 door Paus Leo XIII
zaligverklaard en wordt sindsdien vereerd in Wittem.
Deze verering maakte Wittem tot een belangrijk
bedevaartsoord).
Na 10 m steekt u de voorrangsweg over. Op de
grote parkeerplaats gaat u R. Voor het witte huis
(frituur) gaat u bij afsluitboom L door de mooie
bomenlaan met rechts van u de grote schuur van
de kasteelhoeve (18e/19e eeuw).
6. Steek de voorrangsweg over en ga R over het
fietspad.
(De grote woning Rijksweg no.2 is het voormalige
poststation “De Posterij” (1825-1856). Halteplaats
van de postkoets. Rechts ziet u kasteel Wittem (12e
eeuw)).
Vlak voorbij de Geulbrug gaat u L (zwart/geelrood) via ijzeren klaphek en draaimolentje het
weiland in en loop RD door het weiland richting
hoog gelegen boerderij.
(Rechts aan de bosrand ziet een oorlogsbunker die
bij een eventuele inval van het Duitse leger een
eerste vorm van verzet moest bieden bij de
Geulovergangen).
Via draaihekje steekt u via bruggetje de tak van
de Geul over en loop via stegelkes RD (geel-rood)
door het weiland omhoog met rechts het
voormalige bakhuis (‘t bakkes) van de hoeve
waarin
vroeger broden en vlaaien werden
gebakken. (I.v.m. brandgevaar stond ’t bakkes los
van de boerderij). Op het erf van de Hoeve de Bek
(1663) loopt u rechts over de klinkerweg langs
deze hoeve. Aan de asfaltweg gaat u L (geel)
richting Partij. Negeer meteen tegenover de mooi
gerestaureerde Hoeve De Bek (nr. 139) met de
mooie met leisteen bedekte dakkapelletjes zijweg
rechts.
(Hoeve de Bek stamt uit 1663. Tot 1825 was dit o.a.
het poststation halverwege de voormalige hoofdweg
Maastricht-Aken).
Vlak daarna aan de Y-splitsing bij wegkruis en
zitbank gaat u R (Hommerigerweg) de smalle
asfaltweg omhoog. Bij verbodsbord gaat u R
(geel) over het (gras)pad dat even verder (even)
steil links omhoog buigt.

Net vóór aan de linkerzijde het bos begint
(tegenover drinkbak in weiland), gaat u L het smal
(even) steil paadje omhoog en loop verder langs
de bosrand omhoog. Negeer bospad rechts.
7. Aan het einde van de bosrand bij zitbank ter
nagedachtenis van Hub Loozen, gaat u L het
graspad door het weiland omlaag.
(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 uitzichttorens de
Wilhelminaen
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 en boven voor u de 94 m hoge tv-mast in het
Eyserbos.

blz 4 van 4
Beneden aan de smalle asfaltweg gaat u R. Aan
de kruising bij zitbank RD (rood). Volg nu
geruime tijd deze weg met links mooi uitzicht
over het Geuldal. Negeer bij zitbank graspad links
en loop RD (rood) over de veldweg. Aan de 3sprong bij vakwerkhuis met muurkruis en oude
waterpomp
in
de
buurtschap
Overgeul
(Mechelen) gaat u RD. Aan de voorrangsweg bij
oorlogsbunker en gedenksteen gaat u L.
(De bunker moest bij een eventuele inval van het
Duitse leger een eerste vorm van verzet bieden bij de
Geulovergangen. Links 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).
U steekt eerst een molentak (Bovenste- en
Onderste molen) van de Geul over en dan de Geul
over. (Hier stroomt de Mechelderbeek in de Geul).
Loop even langs de doorgaande weg. Steek bij
het leuke huis (nr. 42) de brug over en loop dan
verder RD (rood) met rechts de Mechelderbeek
over de klinkerweg, die later een smal klinkerpad
wordt. U passeert links restaurant Proeff,
sponsor van deze wandeling en dan gaat u L door
het park terug naar de parkeerplaats.

Schuin links ziet u de kerk in Wijlre).
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.

