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Tijdens deze heuvelachtige, grensoverschrijdende en zeer panoramische dagtocht wandelt u door
weilanden naar de buurtschap Elzet en dan door het mooie Elzetterbos. Dan daalt u met een schitterend
uitzicht af naar de buurtschap Tersaessen en loopt u via een mooi pad omlaag naar de rand van Völkerich.
De terugweg begint met een schitterend stuk door weilanden van het Geuldal. Bij Belgische camping loopt
u weer Nederland binnen. Na een prachtig stuk langs de Geul, waar u de Heimansgroeve passeert, komt u
bij restaurant de Rozenhof. Via verrassende paadjes komt u in het buurtschap Bommerig met fraaie
vakwerkhuizen. Dan loopt u via weilanden terug naar Mechelen. Neem voldoende proviand mee en een
dekentje, in België staan geen zitbanken. Tip: Neem aan het begin een vers boordje mee vanuit de
Cardinal! U kunt de route inkorten tot 13,7 km wat ook een mooie route is.
Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel de Heerenhof.
Parkeerplaats achter de kerk bij groepshotel de Heerenhof aan de Heerenhofweg te Mechelen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

20,22 km

5.30 uur

172 m

352 m

857. MECHELEN 20,2 km – 13,7 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 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.
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).
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. 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 asfalt- grindpad 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 R
(geel/zwart) het asfalt- grindpad omhoog met
boven links van u de Elzettergrub en rechts
achtertuinen van woningen. Voorbij zitbank gaat
aan de asfaltweg L omhoog.
2. Bij wegkruis gaat u via het draaihekje
(stegelke) R (blauw) over het pad.
Voorbij
draaihekje volgt u het pad RD door het weiland
met links afrastering. (Rechts ziet u het voetbalveld
van R.K.M.V.C.). Voorbij volgende draaihekje
volgt u het smalle pad gelegen tussen
afrastering. Na volgende stegelke loopt u RD
door het weiland omhoog.
(Kijk boven eens achterom en geniet van het
prachtige landschap).
U passeert nog 2 draaihekjes en ga dan L (blauw)
de smalle veldweg omhoog. (Even verder staat een
zitbank met prachtig uitzicht).
Bij het prachtige vakwerkhuis (no.5) in de
buurtschap Elzet wordt de veldweg een
asfaltweg.
(Even verder passeert u links (nr.4) het prachtige
vakwerkhuis met muurkruis).

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R (blauw)
de smalle asfaltweg omhoog.
(Een eindje verder passeert u rechts een wegkruis
(Nestor Martin 1737) met daar tegenover een
Mariagrotje. Nestor Martin was een fabriek (18601938) in Huy (België) waar allerlei gietijzeren
producten
werden
gemaakt,
voornamelijk
kolenkachels kolenkitten en kolenschoppen maar ook
wegkruisen. 1737 is het type-nummer van het mooi
vormgegeven wegkruis met een ‘standaard’ corpus
en beneden een engel).
Aan de T-splitsing bij stenen moordkruis gaat u
R.
(De tekst van dit oudste wegkruis van Mechelen is:
“IHS Ano 1653 Den 8.8. B ist Maecke Koeckarts
jaemerlick omkome. Goodt trost de sele Amen”. Dit
moordkruis is geplaatst na de moord op Maecke
Koeckarts in 1653. Het verhaal gaat dat 2 broers
verliefd werden op Maecke. Omdat ze niet kon
kiezen zei ze, dat degene die haar het eerst een
gouden trouwring om de vinger zou schuiven, haar
mocht trouwen. Een van de broers kocht een gouden
ring en vroeg haar te huwelijk. Zij stemde toe. Toen
de andere broer dit vernam werd hij zo boos dat hij
Maecke vermoordde).
Meteen daarna bij het volgende stenen wegkruis
(1950) gaat u L (blauw) de verharde weg omhoog.
Waar de asfaltweg naar links buigt, negeert u
zijpad rechts en volg verder de stijgende
verharde weg. (U verlaat hier de blauwe route De
route volgend passeert u links voor de bosrand een
zitbank met mooi uitzicht).
3. Boven in het Elzetterbosch gaat u aan de 3sprong bij afsluitboom en infobord R (rood). Aan
de 3-sprong met 2 bomen in het midden gaat u L.
Steek vlak daarna RD een zandvlakte over, loop
nog 20 m RD over het gras en ga dan L over het
pad. Meteen daarna aan de T-splitsing in het bos
gaat u R. Vlak daarna aan de 3-sprong bij grote
zandsteen en infobord “geologisch monument
grindgroeve Elzetterbosch” gaat u L. Aan de 4sprong loopt u RD (rood) omlaag. Aan de Ysplitsing gaat u L (groene driehoek op geel
plaatje/ mountainbikeroute) verder omlaag.
Beneden buigt het pad naar rechts. Negeer zijpad
rechts omhoog. Meteen daarna aan de 4-sprong
gaat u RD (groene driehoek) het brede bospad
omhoog. Aan de T-splitsing gaat R (groene
driehoek) verder omhoog. Negeer zijpaden en
loop RD (groene driehoek) het pad verder
omhoog.
(Boven passeert u bij weiland een zitbank, een mooie
uitpufplek met mooi uitzicht o.a. op het “bergdorp”
Vijlen en op steenbergen van voormalige
steenkolenmijnen in de Duitse grensstreek).
Steek de asfaltweg over en loop RD langs de
afsluitboom over het pad langs de bosrand en
weiland. (U verlaat hier de groene driehoek). Bij
zitbank buigt het pad naar links. Volg nu het pad
dat even verder naar rechts buigt. Let op! Na 30
m gaat u L Meteen daarna gaat u aan de T-
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splitsing R over het brede bospad. (Een eind
verder heeft u bij weiland weer mooi uitzicht). Negeer
voorbij zitbank (alweer mooi uitzicht) en infobord
bij afsluitboom zijpad rechts en volg het bospad
RD
(groene
driehoek/geel).
Negeer
bij
afsluitboom het volgende zijpad rechts omhoog.
Aan de 4-sprong gaat u R (geel) omhoog. Boven
aan de doorgaande weg bij boomkruis gaat u L
(blauw) langs de parkeerplaats en loop over het
pad rechts van de weg.
4. Vlak daarna aan de ruime 3-sprong gaat u RD
(blauw) over pad langs deze weg. Let op! Meteen
daarna gaat u aan de 4-sprong bij zwerfkei RD het
bospaadje omhoog. (U verlaat dus de doorgaande
weg). Aan de 5-sprong gaat u R (blauw paaltje)
het pad omlaag. (Dus niet blauwe rechthoek). Aan
de 3-sprong loopt u RD. Aan de 4-sprong gaat u
scherp R het brede (grind)pad omlaag. Aan de 3sprong voorbij afsluitboom gaat u meteen scherp
L het bospad omlaag, dat een eindje verder naar
links buigt en een smal pad wordt.
Degene die 13,7 km loopt, gaat hier RD. Vlak daarna
aan de doorgaande weg gaat u L/RD omlaag. Na 150
m gaat u bij verbodsbord L (geel-blauw) de veldweg
omlaag.
(Even verder passeert u een zitbank en groot
infobord. Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de 18
holes golfbaan Mergelhof).
Negeer zijwegen en volg de dalende weg circa 2 km
RD. U passeert enkele prachtige vakwerkhuizen. Bij
taverne Cottesserhoeve (mooie pauzeplek met
terras) wordt de grindweg een asfaltweg. Aan de 3sprong gaat u RD (blauw/geel-blauw). Bij de
monumentale vakwerkhoeve Termoere (no.8) wordt
de asfaltweg een dalende veldweg/smal asfaltpad.
(De grote stenen zijwand van de voormalige hoeve
(18e eeuw) is gebouwd met kolenzandsteen,
prehistorische stenen afkomstig uit de nabij gelegen
Cottessergroeve).
Negeer zijwegen links en loop RD (blauw). Negeer
beneden bij zitbank en infobord houten Geulbrug
links en loop verder RD over de grindweg. Ga dan
verder bij punt 8).
Een eindje verder passeert u de zitbank, een
genietplekje, t. h.. a. aan Wilma van de Brink
(1954-2014), een zitbank met schitterend uitzicht.
Volg nu verder RD het paadje langs het weiland
en later door de bosrand.
(100 m verder passeert u de zitbank, eveneens een
genietplekje, t. h. a. Ger Kokkelmans (tekenleraar
aan het Sophianum in Gulpen. 50 m verder loopt u
bij stenen grenspaal België binnen).
Negeer zijpaadje links. Aan de T-splitsing gaat u
R. Aan het eind van het pad loopt u RD langs de
bosrand door het weiland. U verlaat het weiland
en loop RD de holle bosweg/veldweg omlaag.
Negeer meteen bospad rechts.
(Even verder heeft u schitterend uitzicht over de
uitlopers van de Ardennen en Eifel).

Bijna beneden gaat u aan de 3-sprong L de
veldweg omlaag. Beneden bij vakwerkschuur
gaat u L over de smalle asfaltweg, (Soms moet u
hier onder een gespannen draad door) die u bijna 1
km RD volgt door het mooie landschap. Negeer
zijpad links. Boven aan de T-splitsing bij garage
gaat u L (blauwe rechthoek) langs de doorgaande
weg omhoog.
5. Na 200 m, waar de doorgaande weg bij
wegkruis en grote lindeboom naar rechts buigt,
gaat u bij wandelmarkeringspaal schuin L (gele
rechthoek) de holle veldweg omhoog. Aan de 4sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u R de
bosweg omhoog. (U verlaat hier de gele route). Na
circa 150 m gaat u R het holle bospad omlaag,
waarvan de wortels van de bomen in dit holle pad
zijn goed te zien. Negeer zijpaden. Let op! Aan
het einde van de holle bosweg (10 m voor
haag/weiland) gaat u R omhoog. Meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing L omlaag. (U loopt dus
parallel aan de het links gelegen weiland omlaag).
Beneden aan de doorgaande weg gaat u L. (Dit is
dezelfde doorgaande weg waar u net 200 m heeft
over gelopen). Aan de 3-sprong gaat u R (blauwe
rechthoek/Gerardsbroich) de doodlopende weg
omlaag richting restaurant Les Trois Marroniers.
Let op! Na circa 350 m gaat u L het graspad,
gelegen tussen twee hagen, omlaag
(Dit is 30 m voor ingang parkeerplaats restaurant. Dit
is alleen in het weekend geopend. Het pad kan in de
zomer flink begroeid zijn en na veel regen kan het
pad soms drassig zijn. De route volgend ziet u voor
u boven het voormalig Franciscanenklooster in
Völkerich).
Aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Vlak vóór de
voormalige spoorbrug gaat u R het paadje
omhoog. Boven gaat u R over het brede pad.
(U loopt hier over het traject van de voormalige
spoorlijn “Ligne 39”. (Montzen-Welkenraedt/18721952). Het gedeelte waar u over loopt diende
voornamelijk voor het vervoer van zink).
Aan de doorgaande weg gaat u meteen scherp R
over de doodlopende veldweg.
6. Let op! Na 10 m gaat u L het weiland/grasveld
in en ga meteen R. (U loopt dus nu parallel aan de
veldweg. Soms staat hier het gras hoog). U passeert
rechts bij grote kei de ingang van het terrein van
het woonhuis. Let op. Bij het woonhuis gaat u L.
Vlak daarna bij grote alleenstaande eikenboom
gaat u R verder door het weiland. U passeert de
volgende eikenboom. Meteen daarna bij
2
betonnen pilaren en infobord loopt u RD het pad
door het weiland omlaag. Beneden volgt u RD het
bospaadje. Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u RD. Meteen daarna aan de
T-splitsing
voor
huis
gebouwd
met
Ardennersteen gaat u R over de veldweg, die
meteen een stijgende asfaltweg wordt. Aan de 3sprong gaat u L omlaag richting Station d’
épuration
de
Plombière.
Vlak
voor
de
toegangspoort van de waterzuiveringsinstallatie
gaat u L over het graspad en meteen daarna loopt
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u langs de Geul. Volg nu het pad langs de
betonnen muur. Volg daarna het bospaadje langs
de 58 km lange Geul, die nabij Bunde in de Maas
stroomt. Bij infobord en klaphek volgt u het pad
langs de bosrand en de Geul. Na nauwe
doorgang blijft u het pad langs de bosrand RD
volgen. Negeer klaphek rechts en blijf het brede
graspad RD en later schuin naar links volgen.
Negeer bij infobord “Site de Gueulbemden”
zijpad en bruggetje links en blijf het brede
graspad RD het mooie Geuldal volgen met links
van u op afstand de meanderende Geul. Ga door
de nauwe overgang en volg het pad, gelegen
tussen twee afrasteringen, RD (wit-rood). Via
klaphek bij infobord verlaat u dit pad en meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna
aan de volgende 3-sprong gaat u weer L (blauwe
rechthoek).
(Een eindje verder passeert u rechts een grote
vijvers. Voor u ziet u de kerk van Sippenaeken).
7. Aan de 4-sprong bij Mariakapel en twee
wegkruisen gaat u RD over de asfaltweg richting
camping Du Vieux Moulin. Meteen daarna aan de
Y-splitsing gaat u R omhoog.
(Even verder
passeert u links een kapelletje). De smalle
asfaltweg wordt een dalende weg.
(Een eind verder passeert u rechts het golfterrein
van golfclub Mergelhof en links heeft u mooi zicht op
de St. Lambertuskerk (1840) in Sippenaeken).
Bij de rood-witte afsluitboom loopt u L camping
du Vieux Moulin op. Negeer zijpaden. Aan de Tsplitsing bij speeltuin en het café van de camping
gaat u L. Negeer zijpaden en volg de
doodlopende weg, die even verder naar rechts
buigt, RD (blauwe rechthoek/wit-rood) over de
camping. Bij grenspaal no. 8 (zie achterkant)
verlaat u weer de camping en loopt u RD over het
pad met links de meanderende Geul, die hier
Nederland binnenstroomt. Aan de T-splitsing gaat
u L (blauw) de grindweg omlaag. Negeer na 100 m
bij zitbank en infobord houten brug links over de
Geul en loop verder RD over de grindweg.
8. Even verder passeert u de hoger gelegen
voormalige Hoeve Bervesj (18e eeuw). Bij breed
hek en draaihekje gaat u RD. Negeer meteen
zijpad rechts omhoog en volg nu geruime tijd het
pad RD door de weilanden door het mooie
Geuldal met links van u de meanderende Geul. Na
250 m passeert u rechts het geologisch
monument Heimansgroeve
(Deze voormalige steengroeve is genoemd naar de
natuuronderzoeker Eli Heimans.
Dit is de enige locatie in Nederland waar gesteente
uit het Carboon aan de oppervlakte komt. Zie
infobord bij zitbank).
Blijf het pad door de weilanden RD volgen.
Negeer na 600 m links gelegen ijzeren bruggetje
over de Geul en loop nog even verder RD.
Via draaihekje verlaat u de weilanden en volg het
pad omhoog (blauw). U passeert een zitbank.
Negeer 50 m verder draaihekje links en loop het

pad verder omhoog. Bij blauw paaltje gaat u L
omhoog door het draaihekje en volg boven het
pad gelegen tussen haag en afrastering van
weiland. Steek bij picknickbanken (prachtig
uitzicht) de parkeerplaats over. Aan de
doorgaande weg gaat u R omhoog.
(U kunt hier pauzeren op het terras van restaurant
Rozenhof met binnen en op het terras mooi uitzicht).
Meteen daarna gaat u L de klinkerweg (inrit
camping) omlaag. (U loopt dus rechts van het terras
en restaurant omlaag). Bij campinggebouw
(afwasplaats/wasserette/douches) gaat u bij volière
R langs de paardenstallen omlaag. Ga aan het
eind van het klinkerpad bij campingplaatsnr. 101
L en loop RD over de speelweide. Voorbij de
basketbalpaal gaat u R en ga dan meteen L met
rechts een meidoornhaag en links prachtig
uitzicht over het vijf sterren landschap ZuidLimburg. Aan het grindpad gaat u R omhoog.
Boven aan de kruising gaat u L langs de bosrand
en u passeert meteen een zitbank, een
genietplekje. Ga beneden door het draaihekje en
steek het weiland RD over. Ga door de nauwe
doorgang en ga L over het pad met rechts de
bosrand en links afrastering van weiland. Volg
dan het bospad RD.
9. Let op! Waar na 200 m het links gelegen
weiland eindigt, gaat u L (geel-rood) omlaag en
ga meteen daarna door het draaihekje en volg het
pad door het weiland omlaag met rechts de
bosrand met de vele braamstruiken. Een eind
verder gaat u R door het draaihekje en ga dan L
(geel-rood) over het pad langs en door de
bosrand en met links een groot weiland. Bij
ijzeren toegangshek gaat u L de klinkerweg
omlaag.
(Dit wit huis is het ”Emmaus huis” dat in 1904-1905 in
eigen beheer door de paters Redemptoristen van
Wittem als buitenhuis is gebouwd Het diende om
priesterstudenten gedurende de hele opleidingsperiode van zes jaar ontspanningsmogelijkheden te
geven. Zij mochten tenslotte niet naar huis
gedurende hun priesteropleiding, ook niet in de
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vakantieperiode. Sinds 1972 is het huis in particulier
bezit).
Beneden aan de asfaltweg bij zitbank en
boomkruis gaat u R (blauw). U loopt nu door de
buurtschap Bommerig met een aantal prachtige
vakwerkhuizen.
(De nrs. 46-42-40-38-36-34 dateren allemaal uit de
18e eeuw (dus tussen 1700 en 1800). Tegenover nr.
34 ziet u een bakhuisje waarin broden en vlaaien
werden gebakken).
Negeer beneden bij woning met 32 zonnepanelen
op dak doodlopende veldweg links. Meteen
daarna, waar de asfaltweg bij het vakwerkhuis no.
30 en zitbank naar rechts buigt, gaat u L (blauw)
via het draaihekje het weiland in. Volg het pad
door het weiland RD omlaag. Aan de 3-sprong
van paden bij draaihekje en veldkruis gaat u R
(rood/blauw) en volg het pad via draaihekjes door
de weilanden. Aan de asfaltweg bij wegkruis gaat
u L. Vlak daarna vóór Geulbrug gaat u R
(zwart/rood) via stegelke het weiland in. Volg
geruime tijd het pad RD de weilanden richting
kerk Mechelen.
(Het grote gebouw links is de Bovenste Molen, die
aan een molentak van de Geul ligt. 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 heerlijkheid van de Heren
van Wittem. Nu is ze eigendom van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten).
Negeer bruggetje links en loop RD. Aan de
bebouwde kom van Mechelen gaat u bij wegkruis
RD (blauw) over de asfaltweg. Aan de T-splitsing
bij het Dr. Janssenplein gaat u L. Aan de
doorgaande weg (Hoofdstraat) bij het hoge
kunstwerk “A gen Vogelstang” gaat u R (geel).
(Links op de hoek ligt het pittoreske vakwerkhuisje
(no. 71) uit 1723).
(Terug naar de parkeerplaats: Loop RD. Steek bij
huisnr. 27 de doorgaande weg over en loop via
het park van de Heerenhof terug naar de
parkeerplaats).
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