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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische grenswandeling door Zuid-Limburg en de Voerstreek wandelt 
u over een panoramisch voetpad omlaag naar Slenaken waar genoeg horeca ligt.  Dan loopt u omhoog 
naar de op Belgisch grondgebied gelegen buurtschap De Plank. Voor de grens passeert u brasserie De 
Plankerhoeve. Dan volgt een zeer panoramisch stuk omlaag langs de bosrand met mooi uitzicht over het 
Veursdal.  De terugweg daalt u door mooie velden af naar de rand van Remersdaal en u passeert kasteel 
Obsinnich. Dan volgt een pittige klim omhoog naar het Bovenste bos en via weilanden komt u in Eperheide 
waar enkele fraaie vakwerkhuizen liggen. Neem voldoende proviand mee, er staan enkele zitbanken met 
mooie uitzichten. Aan het eind is een mooi terras. 
 

 
 

Startpunt: Herberg ‘t Voshoes, Schweibergerweg 49, Mechelen. De herberg ligt aan de rand van Eperheide 
nabij de Gulperweg. U mag de parkeerplaats gebruiken. 

 
 

731. MECHELEN 17,1 km 
 

1.   Met uw rug naar het restaurant gaat u L over 
de asfaltweg. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij 
picknickbank L (Beatrixweg) en u loopt 150 m 
verder  de buurtschap Eperheide binnen. Na 300 
m, voorbij huisnr. 17, gaat u R over het brede 
graspad.  Aan de asfaltweg gaat u L.  Aan de T-
splitsing bij zitbanenk, ANWB wegwijzer en 
wegkruis steekt u de voorrangsweg over en gaat 
u R (blauw) het asfalt- voetpad langs deze weg 
omlaag richting Slenaken. Negeer veldweg 
rechts. 
 

(U passeert 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) richting Teuven.  Vlak daarna aan 
de 3-sprong bij wegkruis en Auberge De 
Smockelaar gaat u R (Flabberweg) over de smalle 
asfaltweg, die na 200 m een dalende weg wordt.   
 

(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) 
 

Beneden bij wegkruis  en vóór de doorgaande 
weg gaat u L het asfalt- voetpad langs een 
zitbank omlaag. Volg nu 1 km dit panoramische 
dalende pad RD, parallel aan de doorgaande weg 
(Loorberg).  
 

(Langs het pad staan verschillende zitbanken van 
waar u mooi uitzicht heeft o.a. op Slenaken.  
 

Beneden bij het rijksmonumentale voormalige 
boerderijtje (huisnr.2/18e eeuw) loopt u Slenaken 
binnen.  
 

(U passeert meten restaurant ’t Stegelke en even 
verder herberg restaurant De Boswachter, beiden 
een leuke pauzeplek).  
 

Aan de doorgaande weg bij wegkruis, wegwijzer 
en grote parkeerplaats gaat u L  omhoog en u 
steekt meteen de Gulp over. 
 

(Een eindje verder ziet u rechts boven bij bushalte 
een prieeltje dat in de tuin van de pastorie staat) 
 

2. Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer en 
Mariakapelletje (1817), in de nis van tuinmuur van 
de hoger gelegen grote pastorie (18e eeuw), gaat 
u R (Dorpsstraat) verder langs de doorgaande 
weg omhoog. Na ruim 50 m gaat u bij hotel Berg 
en Dal en  muurkruis L (Schilbergerweg) de 
smalle holle asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (Kerkdel) de holle eenrichtingsweg 
omhoog. Na 200 m, vlak voor woning en bocht 
naar rechts, gaat u L het (gras)pad omlaag langs 
de afrastering  Het pad maakt 2 bochten en wordt 
een stijgend pad. Boven aan de T-splitsing gaat u 
R de veldweg omhoog. Boven aan de 4-sprong bij 
veldkruis, zitbank (genietplekje), wegwijzer en 
wandelknooppunt (wkp) 70 gaat u RD (71) de 
veldweg omhoog, die u geruime tijd RD volgt.  
 

(Kijk bijna boven nog eens achterom. Een eindje 
verder  passeert u links de achter een beukenhaag 
gelegen wijngaard van wijndomein De Planck. Dit is  
de zuidelijkst gelegen wijngaard van Nederland. Bij  
houten toegangshek van de wijngaard hangt een 
infobordje met  info over het wijndomein).  
 

Na 1 km gaat u aan de doorgaande weg bij 
wegkruis L (71) en u passeert meteen links het 
wijndomein De Plank. Bij grenspaal 19 loopt u 
België binnen.  
 

(Rechts passeert u brasserie De Plankerhoeve, 
dinsdag en woensdag gesloten).   
 

Aan de 3-sprong bij het voormalig douanekantoor 
de Planck  (nr. 42-44)) gaat u R (72) richting St. 
Martensvoeren. Negeer bij muurkruis zijweg 
rechts.  

https://www.herbergvoshoes.nl/
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Meteen daarna neemt u de eerste weg L (73/de 
Plank 77-85). Voorbij huisnr. 79 wordt de 
asfaltweg een graspad/veldweg. Via/bij draaihekje 
loopt u het weiland in en loop RD door het 
weiland met rechts afrastering. Een eindje verder 
buigt het pad schuin links (73) door het weiland.  
Via klaphek verlaat u het weiland en volg RD (73)  
het pad gelegen tussen de akkers.  
 

(Even verder ziet u links in de verte de 133 hoge tv-
mast in het Aachener Wald).   
  
3. Aan de asfaltweg bij wkp 73 gaat u R (74). Vlak 
daarna gaat u bij wit huis L (74) het pad omlaag 
met rechts het witte huis. Volg nu het dalende 
stenige pad met prachtig uitzicht over het 
Veursdal langs en door de bosrand.  Na 500 m 
aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD/L (75).  
 

(Onder dit bos ligt de 2130 m lange spoortunnel van 
Veurs. Deze spoorlijn is in de Eerste Wereldoorlog 
aangelegd door de Duitsers. De tunnel bestaat uit 
twee tunnelbuizen die op 18 m van elkaar liggen. 
Deze goederenspoorlijn maakt deel uit van 
Montzenlijn, de verbinding tussen de haven in 
Antwerpen en het Duitse Rurgebied). 
 

Na bijna 500 m gaat u aan de T-splitsing bij 
zitbank L (76) omhoog met links de bosrand en 
rechts een weiland. (Een mooie pauzeplek na 7,5 
km). Het pad wordt een steil stijgend hol bospad. 
Negeer boven in het Rodebos zijpaden en loop 
RD (76) over het brede pad gelegen tussen de 
afrasteringpalen. Aan de voorrangsweg gaat u R 
(76). Meteen daarna bij wegkruis gaat u L 
(Kloosterhofstraat/76) over de smalle asfaltweg 
richting Teuven. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong 
bij wit huis R (76) over de asfaltweg, die na 200 m 
een dalende veldweg wordt.  
 

(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Gulpdal. 
Beneden ziet u voor u de Sint-Heribertuskerk (1879) 
in Remersdaal. Links ziet u een spoorwegviaduct van 
de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen, de 147 km 
lange Montzenroute. Het gedeelte tussen Aken en 
Tongeren werd door de Duitsers in de Eerste 
Wereldoorlog aangelegd).  
 

Na bijna 1 km, beneden aan de 4-sprong bij 
wegkruis in Remersdaal, gaat u L (77) over de 
smalle asfaltweg, die meteen een veldweg wordt. 
Volg nu geruime tijd deze veldweg, die boven 
twee bochten naar rechts maakt.  
 

4. Na 1,5 km gaat u beneden aan de asfaltweg bij  
bushuisje “Station/La Gare” L (80) en loop onder 
het spoorwegviaduct door van de 
goederenspoorlijn/Montzenlijn. Aan de 4-sprong 
bij wegkruis gaat u RD (80) de doodlopende weg 
omlaag.  
 

(Rechts ziet u hier kasteel Obsinnich. Dit kasteel 
wordt nu Notre Dame genoemd. De ronde hoektoren 
uit 1641 vormt het oudste deel van het huidige 
gebouw. De rest dateert uit de 17de en 18de eeuw).  
 

Steek beneden het circa 22 km riviertje de Gulp, 
een zijriviertje van de Geulle, over en volg de 
asfaltweg door het bos omhoog. Aan de 3-sprong 

bij zitbank gaat u verder RD (80) omhoog. Vlak 
daarna, waar de asfaltweg scherp naar rechts 
buigt, gaat u RD (82)  het brede bospad omhoog.   
Boven aan de kruising gaat u L (83) over het 
brede pad.  
 

(Een mooie pauzeplek na 13 km. Een eind verder 
passeert u rechts een open plek waar u mooi uitzicht 
heeft).  
 

Aan de kruising gaat u RD (89) en u passeert na 
150 m vakwerkwoning (Gîte des Vacances) de 
Driessenhof (1847). Na 400 m, aan het einde van 
de rechtsgelegen akker, gaat u bij 
wandelmarkeringspaal 89 R (bauw) over het 
graspad richting bosrand. (U verlaat hier route 89).  
Aan T-splitsing bij grenspaal no. 15 gaat u L door 
de bosrand van het Bovenste Bos. (U bent  weer 
op Nederlands grondgebied).  Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd dit bospad RD.  Na bijna 600 m 
gaat u aan de 4-sprong bij groot boomkruis RD. 
 

(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). 
 

Meteen daarna aan de volgende 4-sprong gaat u 
RD (rood-geel) over de bosweg met rechts een 
heidegebiedje. 
 

5.  Na 150 m gaat u aan de 3-sprong R over het 
pad met rechts het heidegebiedje.  Aan de 4-
sprong gaat u L. Aan de volgende 4-sprong gaat 
u RD.  Na 400 m gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing scherp L (rood/blauw).  Let op!  100 m 
verder bij boomkruisje gaat u R (rood) over het 
smalle bospad en loop vlak daarna via draaihekje 
het weiland in.  Loop nu RD door het weiland met 
links afrastering/rij bomen. In de hoek van het 
weiland gaat u R met links afrastering/ 
boomgaard. Na 100 gaat u L door het draaihekje  
en loop RD door het weiland/boomgaard met 
rechts de haag.  
 

(In het vakantiehoogseizoen wordt dit weiland 
gebruikt als camping (Oosterberg)).  
 

Bij houten en ijzeren hek passeert u 2 stegelkes  
en volg dan RD het smalle pad, gelegen tussen 
hagen. Bij het mooie vakwerkhuis in het 
buurtschap Eperheide gaat u L langs de 
doorgaande weg en u passeert meteen links (nr. 
33) de voormalige herberg genaamd De òw 
Herberg (1931). Bij wegkruis type vliegermodel 
gaat u aan de 3-sprong bij  2 zitbanken, 
waterpomp en groot Mariabeeld (Troosteres van 
de Bedroefden) R (Beatrixweg) over de asfalweg.   
 

(Na 150 m passeert tegenover huisnr. 9  twee mooie 
vakwerkhuizen).  
 

Negeer graspad links.  
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Waar 150 m verder de asfaltweg, voorbij het 
laatste huis (nr. 20) naar links buigt, gaat u  bij 
twee ijzeren hekken R over het smalle pad 
gelegen tussen afrastering en meidoornhaag. Het 
pad wordt na 100 m een dalend pad met voor u 
schitterend uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg o. a op de hooggelegen 
kerk Martinuskerk (186-1862) in het bergdorpje 

Vijlen. Na 300 m steekt u RD het grasveld over.  
Beneden bij draaihekje gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u L de doorgaande omhoog en na 200 m  
komt u weer bij de herberg, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras met 
prachtig uitzicht nog iets kunt eten en drinken. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  


