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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische 5-sterrenwandeling door het heuvelland wandelt u eerst 
over een rustig weggetje door het Geuldal. Dan loopt u door het weiland omhoog en loopt u door het 
Dunnenbos naar de golfbaan. Via weilanden loopt u naar de buurschap Landsrade. Dan loopt u door het 
bos omlaag en weer omhoog naar de buurschap Kosberg. Vervolgens wandelt u met schitterend panorama 
omlaag naar de rand van Epen en loopt u door weilanden omhoog naar de buurtschap Schweiberg. Als 
laatste loopt u door weilanden langs de Geul terug naar de brasserie met ruim terras.  Neem zelf proviand 
mee voor onderweg. Er staan genoeg zitbanken. Het klimmen wordt steeds opnieuw beloond met prachtige 
panorama’s.   
 

Startpunt: Café De Paardestal, Hoofdstraat 57, Mechelen.   
 

U kunt parkeren achter de kerk op de parkeerplaats aan de Heerenhofweg nr.9. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,95 km  2.40 uur  120 m  184 m 
 

 
 

875. MECHELEN 11 km 
 

Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel de Heerenhof (nr. 9): 
 

Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. 
Meteen daarna voor het appartementencomplex 
Johanitterhof 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) omlaag en u komt links bij het café 
met huisnr. 57 dat gelegen is aan het pleintje (A 
gen Vogelstang) met kunstwerk. 
 

1. Met uw rug naar het café steekt u de  
doorgaande weg (Hoofdstraat) over.  
 

(Hier staat voordat u de doorgaande weg oversteekt 
links op de hoek het pittoreske vakwerkhuisje (no. 
71) uit 1723).  
 

Vervolgens steekt u via brug de Mechelderbeek 
over en gaat u L over de klinkerweg. Negeer bij 
wegwijzer smal pad rechts. Waar de klinkerweg 
bij het leuke  huis (nr. 42) eindigt, loopt u RD 
langs de doorgaande weg met rechts van u de 
Mechelderbeek, die hier vlakbij in de Geul 
stroomt. U steekt de Geulbrug over. Vervolgens 
steekt u de molentak (Bovenste molen) van de 
Geul over. Meteen daarna voorbij oorlogsbunker 
en gedenksteen en bij vakwerkhuis Hoeve Plei 
(18e eeuw) gaat u R (Overgeul/geel/rood).  
 

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

Negeer bij vakwerkhuis met muurkruis en 
waterpomp doodlopende weg links en volg bij 
verbodsbord RD (rood) de asfaltweg, die later een 

grindweg wordt. Negeer bij zitbank graspad 
rechts en loop RD (rood) de smalle asfaltweg 
omhoog   
 

(Boven heeft u rechts mooi uitzicht over het Geuldal 
o.a. op het voetbalveld van Partij  en het klooster 
Mariëndaal).  
 

Aan de 4-sprong bij de volgende zitbank gaat u 
RD (rood/fietsroute 86) de smalle asfaltweg 
omhoog. Let op! Op bijna het hoogste punt van 
de smalle asfaltweg (10 meter. voordat de weg 
begint te dalen)  gaat u  L het pad omhoog en loop 
dan RD door het weiland omhoog richting hoek 
bos. Boven aan de 3-sprong bij zitbank ter 
nagedachtenis van Hub Loozen en infobord 
Groene Hotspot nr. 7 loopt u RD met rechts 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 helder weer vanaf de zitbank prachtig 
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 weer het klooster 
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 en het Toscaans landschap met populieren 
bij Eys. Schuin links ziet u de kerk in Wijlre).  
 

Een eindje verder loopt u even door het bos. Volg 
daarna weer RD de bosrand en het weiland/akker. 
Negeer breed bospad schuin rechts omlaag. Na 
100 m passeert u rechts een zitbank.  
 

(Circa 150 m voorbij deze zitbank kunt u R een 
paadje (soms slecht te zien) inlopen. Na 15 m komt u 
dan bij een moordkruis.  
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In 1753 werd hier de Capucijner monnik F.P., die 
onderweg was van het klooster in Hoogcruts naar het 
klooster in Wittem, overvallen en liet daarbij het 
leven).   
 

Loop nog even RD langs de bosrand.   
 

2. Aan de 3-sprong in het bos gaat u RD het 
bospad omhoog, dat u geruime tijd RD volgt. 
Negeer zijpad scherp links. Aan de 3-sprong 
voorbij afsluitboom en bij zitbank gaat u R 
(blauw) omlaag met rechts de bosrand en links   
het golfterrein van de Golf & Countryclub Wittem, 
de oudste golfbaan van Limburg (1956). Negeer 
zijpaden rechts en volg de grindweg geruime tijd 
RD.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 100 m. bij zijpad 
rechts en afsluitboom  het memoriekruis van de RAF 
piloten S.A. Somerscales en H.R. Poole, wiens 
vliegtuig hier  op 23-4-1944 neerstortte. Van de 
zevenhoofdige bemanning overleefde alleen de 
vliegenier Tom Wingham de crash. Hij bracht zich 
met zijn parachute in veiligheid. Op 15 mei 2015 
stierf hij op 92 jarige leeftijd).  
 

250 m verder loopt u boven tussen het golfterrein 
door.  
 

(Bijna aan het eind van de golfbaan, vlak voor twee 
ingangen golfterrein,  passeert u links bij hulsstruik  
het ongevalskruis van Jozef Boers).  
 

(Meteen voorbij twee ingangen van golfterrein 
passeert u rechts bij hulsstruik  het ongevalskruis van 
Jozef Boers. Op 18 aug. 1918 was Jozef met zijn 
broer met paard en kar met een  lading veldvruchten 
onderweg naar hun boerderij Lookerplei, die hier 
vlakbij stond. Het paard schrok van een tak en ging 
er vandoor. Jozef kwam daarbij onder de kar en 
overleed). 
 

U verlaat het golfterrein. Boven, 10 m voor 
asfaltweg en rechts tussen twee dennen staand 
veldkruis, gaat u scherp L (blauw) over het smalle 
(voet)pad. Na een haakse bocht naar rechts komt 
u via draaihekje (stegelke) in een weiland. Loop 
dan RD door het weiland met rechts afrastering 
richting boerderij. Bij de boerderij loopt u via 
klaphekjes en langs de grote ronde mestsilo RD 
(blauw). Aan de klinkerweg aan de voorkant van 
de hoeve Landsraderhof in de buurtschap 
Landsrade gaat u L.  
 

(Tegenover de voordeur van de hoeve staat een 
kleine Mariagrot).  
 

3. Aan de 3-sprong bij verkeerspiegel en 
wegkruis gaat u RD (blauw) over de asfaltweg. 
Aan de 3-sprong bij bosrand en infobord gaat u 
bij verbodsbord R (groene pijl op geel plaatje) 
over het bospad door het Schweibergerbos. Let 
op!  Na 50 m gaat u R over het bospad. Aan de 3-
sprong voor bosrand gaat u L. U passeert meteen 
links een grote kuil.  Blijf nu zo kort mogelijk bij 
de bosrand omlaag lopen. Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u R omlaag. Negeer meteen zijpad 
rechts. Beneden aan de 3-sprong gaat u R.  
Negeer zijpaden en volg de veldweg, die later een 

stijgende asfaltweg wordt, RD. Boven aan de 
doorgaande weg gaat u bij zitbank (leuke 
uitpufplek met mooi uitzicht)  L en even verder loopt 
u door de buurtschap Kosberg.  Voorbij huisnr. 
45a en tegenover lantaarnpaal 4959 gaat u R 
(groen)  over het smalle pad. (Let op voor 
uitstekende steen!).  Via 3 klaphekjes komt u in een 
weiland, waar u weer schitterend uitzicht heeft 
over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg.  
 

4. Loop het steile grote weiland via o.a. klaphek, 
stegelkes en trappenpad  omlaag. Beneden loopt 
u via draaihekje RD het pad omhoog. (Boven heeft 
u weer mooi uitzicht o.a. op de St Pauluskerk (1841) 
in Epen).  Beneden aan de 3-sprong bij zitbank en 
mooi vakwerkhuisje (i gene Zegel/nr.22) loopt u 
RD over de asfaltweg.  Vlak daarna gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong bij wegwijzer en wegkruis RD 
(rood/groen) over de veldweg richting 
Schweiberg.  Bij stalen hek buigt de veldweg naar 
links (rood/groen) en via stegelkes volgt het 
smalle pad, met rechts afrastering van weiland, 
omhoog. Aan de veldweg bij veldkruis gaat u R 
(blauw/groen/rood) omlaag. Na 200 m, 10 m 
voorbij doodlopende veldweg (inrit) rechts 
omlaag, gaat u L (groen) over het graspad met 
links afrastering. Via draaihekje bij grote eik loopt 
u het  weiland in en loop  nu RD door het weiland 
met links een meidoornhaag.  
 

5. Ga aan het eind van de doornhaag door 2 
stegelkes en loop dan RD  (groen) het weiland 
omlaag. Beneden bij het Nutbronbeekje en 
draaihekje loopt u RD door het weiland omhoog 
richting huizen. Boven gaat u in de rechterhoek 
van het weiland door het draaihekje en loopt u RD 
over het smalle pad omhoog.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend weer prachtig uitzicht. 
De route volgend passeert u even verder enkele 
prachtige 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 ziet u links in het weiland weer een 
oorlogsbunker).  
 

6. Steek beneden bij zitbank de doorgaande weg 
over en ga L. Meteen daarna gaat u R 
(Hurpescherweg/blauw/zwart) over de asfaltweg. 
U steekt de Geul, het snelst stromend riviertje 
van Nederland, over  en ga dan meteen L 
(rood/zwart) via draaihekje het weiland in. Volg 
dan het pad RD door het weiland richting 
kerktoren van Mechelen. Bij houten brug en 
wegwijzer loopt u verder RD.   
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In Mechelen loopt u bij wegkruis RD (Meester 
Beukenweg) over de asfaltweg. Aan de T-
splitsing bij Dr. Janssensplein gaat u L.  Meteen 
daarna aan het pleintje met het  kunstwerk A gen 
Vogelstang gaat u R en u komt bij het authentieke 
dorpscafé (1920), de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of het terras nog iets 
kunt eten of drinken.  

Men heeft een uitgebreide kleine kaart en enkele 
speciaal bieren op vat zoals Erdinger, Keizer 
Karel (blond) en Tongerlo (bruin). Een kop koffie 
of een lekker glas wijn is er natuurlijk ook te 
krijgen. Binnen in het café bevindt zich o.a. de 
kegelbaan van de kegelclub “de Poedelhaters”.     

 

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.   


