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Tijdens deze heuvelachtige en pittige wandeling wordt het klimmen beloond met schitterende uitzichten. U 
loopt eerst door een weiland naar het mooie Geuldal en dan loopt u omhoog naar de buurtschap 
Schweiberg met de mooie vakwerkhuizen. Dan loopt u omlaag door weilanden naar het gehucht Dal Bissen 
en dan volgt een pittige klim naar groeve Bissen, waar een zitbank staat. Het laatste stuk gaat door een 
mooi bos. In Schweiberg passeert u restaurant De Bloeiende Berg, een mooie pauzeplek.   
 

 
 
Startpunt: Restaurant Proeff, Hoofdstraat 16, Mechelen.  Tel:043-8528585.  Dagelijks open vanaf 12.00 uur, 
woensdag gesloten.  
Parkeerplaats achter de kerk bij groepshotel De Heerenhof aan de Heerenhofweg 9, Mechelen. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,42 km  1.40 uur  101 m  142 m 

 
 
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.   

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://restaurantproeff.nl/
tel:043-8528585
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693. MECHELEN 6,4 km 
 

Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel de Heerenhof: 
 

Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. 
Meteen daarna, vlak  voor het 
appartementencomplex Johanitterhof,  gaat u L  
over de brede klinkerweg. Via ijzeren hek 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 in 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) 
  
1. Start restaurant Proeff:  
Met uw rug naar de ingang gaat u L omhoog.  ****  
Tegenover de rijksmonumentale Johannes de 
Doperkerk (1810) gaat u R (Commandeurstraat) 
omlaag.  
 

(Het grote witte markant gebouw (nrs. 11-17) dat u 
hier links ziet, is het Panhuis (1724-1734). Dit is de 
voormalige dwang brouwerij van de Heren van 
Wittem. Dit hield in dat de inwoners van 
Mechelen het bier enkel van deze brouwerij mochten 
betrekken).  
 

Aan de kruising bij muurkruis gaat u RD 
(Bommerigerweg).  Negeer zijweg rechts en links. 
Tegenover huisnr. 11 gaat u R (blauw) via 
draaihekje over het (voet)pad gelegen tussen 
afrastering. Via  volgend stegelke verlaat u dit 
pad en loop via twee draaihekjes RD door de 
weilanden. Steek bij wegwijzer via houten brug de 
Geul over. Meteen na de brug gaat u L 
(rood/zwart) over het (gras)pad door het weiland. 
Volg nu via stegelkes het (gras)pad door de 
weilanden richting de Onderste Molen (wit huis) 
met links van u de meanderende Geul.  
 

(Een eind verder in de hoogstamboomgaard ziet u 
voor u het grote waterrad van de Bovenste Molen).  
 

2.  Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u L 
(zwart/rood) over het voetpad richting Epen met 
links van u de Bovenste Molen.  
 

(Hier ziet u weer het grote waterrad. Op de plaats 
van de Bovenste Molen bevond zich reeds in de 13e 
eeuw een molen, die tot rond 1800 de banmolen 
(dwangmolen) was van de Heren van Wittem. Deze 
korenmolen stond op de linkeroever (huidig groot 
woonhuis). In 1828 werd op de rechteroever een 
papiermolen gebouwd, die van 1856 tot 1882 de 
functie had van kunstwolmolen. In 1914 werd de 
graanmolen verplaatst naar het gebouw van de 

voormalige papiermolen (huidige locatie) op de 
rechteroever. Nu is de watermolen eigendom van de 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten).  
 

Even verder loopt u even parallel aan de 
molentak van de Geul. Negeer zijweg links 
(Hurpescherweg). Meteen daarna gaat u bij 
zitbank R over het brede voetpad/graspad, dat 
even verder en stijgend pad wordt.  
 

(Rechts in het weiland ziet u een oorlogsbunker, die 
bij een eventuele inval van het Duitse leger een 
eerste vorm van verzet moest bieden bij de 
Geulovergangen).  
 

Boven aan de asfaltweg in de langgerekte 
buurtschap Schweiberg gaat u bij de 
vakwerkhoeve Schweibergerhöfke uit 1743  
(huisnr. 8) en muurkruisje L omhoog.  Let op!  Na 
150 m bij huisnr. 15 A (tegenover huisnr. 18) gaat u 
bij vakwerkschuur L (groen/bronnenroute) het  
grindpad (inrit) omhoog. Even verder loopt u via 
draaihekje over graspad gelegen tussen 2 
schuren. Omlaag lopend loopt u via draaihekje  
een weiland in en loop dit RD (groen) langs de 
afrastering omlaag.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. links op 
hooggelegen St Martinuskerk (1862)  in Vijlen).  
 

Beneden passeert u twee stegelkes en loop dan 
bij het Nutbronbeekje het weiland RD omhoog. 
Ga boven door het eerste draaihekje en ga dan 
meteen R  (bronnenroute) door het smalle 
weiland met rechts van u de afrastering en links 
een haag. (U verlaat hier de groene route) 
 

3. Via nauwe doorgang bij infobord loopt u het 
bronnenbos in. Volg nu het pad door het bos 
waarin enkele beekjes ontspringen o.a. De 
Nutbron.  
 

(Voorheen was dit een 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 de 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 de buurtschap via een pomp drinkwater).  
 

Steek nabij zitbank, een prima pauzeplekje na 3,4 
km, de veldweg over en loop via stegelke door  
het weiland omhoog langs de alleenstaande es en 
met rechts boven een aardig optrekje met mooi 
uitzicht. 



  blz 3 van 3 

 

  

(U verlaat hier de bronnenroute. Door dit grote 
weiland liep de waterleiding schuin links omhoog. U 
kunt hier ook R de veldweg omhoog lopen. Boven 
aan de asfaltweg in de buurtschap Schweiberg gaat 
u L omhoog. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Boven volgt u het pad via stegelkes/klaphekjes 
RD en even verder loopt u over het smalle pad 
gelegen tussen  achtertuinen.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend  prachtig uitzicht met 
voor u de kerk in Epen).  
 

Na trappenpad gaat u in de buurtschap 
Schweiberg L de asfaltweg omhoog. **** Vlak 
daarna gaat u bij wegkruis R (zwart/groen) over 
de klinkerweg, die bij verbodsbord een dalende 
veldweg wordt.  
 

(Als u hier 150 m RD loopt, dan komt u bij groot 
wegkruis, zitbank, infobord en de waterput van 
Schweiberg).  
 

Na 100 m gaat u R (zwart/groen) via het 
draaihekje het weiland in en volg het (gras)pad 
RD omlaag met rechts  afrastering. (Wie sjoen os 
Limburg is….).  
 

4. Beneden in het gehucht Bissen gaat u L 
(zwart/geel) de asfaltweg/klinkerweg omhoog. Let 
op! Meteen bij het eerste huis rechts (huisnr.12), 
met een Mariabeeldje boven de voordeur, gaat u 
scherp R (geel) de asfaltweg omhoog. (Dit is 10 m 
voor de 3-sprong bij wegwijzer en wegkruis). Voorbij 
de woning wordt de asfaltweg een stijgende 
veldweg met links de bosrand en rechts een 
groot weiland waarin u mogelijk Schotse 
hooglanders (runderen met horens) ziet grazen.  
 

(Rechts in de verte ziet u weer de  hooggelegen St 
Martinuskerk in Vijlen.   
 

Bijna boven bij zitbank (een mooie uitpufplek met 
prachtig uitzicht), veldkruis en de voormalige 
grindgroeve Bissen (zie infobord) buigt het pad 
rechts (geel) verder omhoog. Aan de 3-sprong 
gaat u RRD (geel) nog even omhoog.  Aan de 3-
sprong, met links de ingang van weiland, gaat u R 
(geel)  het bospad omlaag. 
 

(Even verder was in  2023 het pad geblokkeerd door 
kruinen van bomen en boomstammen. Is dat nog zo, 
loop links hier omheen. Laat even weten als de 
“hindernis” is opgeruimd. Alvast bedankt) 
 

(Omlaag lopend passeert u na 200 m rechts aan een 
beukenboom een kastje met daarin het beeldje van 
de H. Gerardus. Dit pad was vroeger een geliefd 
wandelpad van de paters van Wittem. Bijna aan het 
eind (vlak voor draaihekje) passeert u rechts op 10 m 
afstand een Mariagrotje met de jaartallen 1906-1956. 

In het metselwerk rondom het Mariabeeld zijn oude 
hulzen van kogels verwerkt). 
 

Via draaihekje verlaat u het bos en loopt u RD 
(geel) het pad boven door het weiland omlaag.  
 

5. Aan de veldweg gaat u R (geel) omlaag.  
 

(Na 50 m heeft u links bij een iets hoger gelegen 
zitbank weer prachtig uitzicht. Omlaag lopend 
passeert u meteen daarna bij twee ingangen van 
weilanden rechts 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).  
 

Beneden in de buurtschap Overgeul wordt de 
veldweg een asfaltweg.  
 

(Vlak voordat de asfaltweg begint, passeert u rechts 
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).  
 

Aan de T-splitsing bij waterpomp en muurkruis 
aan vakwerkhuis gaat u R (rood/geel). Aan de 
doorgaande weg bij de mooie Hoeve De Plei (18e 
eeuw) gaat u L (rood).   
 

(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). 
 

Voorbij oorlogsbunker (1940), infobord en 
gedenksteen steekt u de molentak (Bovenste 
Molen en Onderste Molen) van de Geul over.  
 

(De bunker moest bij een eventuele inval van het 
Duitse leger een eerste vorm van verzet bieden bij de 
Geulovergangen)  
 

Vervolgens steekt u de Geul over.  
 

(Hier stroomt alleen water door bij grote 
watertoevoer. Hier stroomt de Mechelderbeek in de 
Geul).  
 

Even verder bij het leuke  huis (nr. 42) steekt u L 
de brug over. Negeer zijwegen  en loop dan 
verder RD (rood) over de klinkerweg, die later een 
smal klinkerpad wordt. Aan het eind gaat u L 
langs de weg terug naar restaurant Proeff, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. 
 

(Naar de parkeerplaats: Loop verder RD en ga 
tegenover huisnr. 27 L door het park terug naar de 
parkeerplaats).  
 

 
 


