950. MECHELEN 9,6 km – 7,3 km
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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u een stukje langs de Geul en dan maakt
u een panoramisch rondje omhoog naar de buurtschap Schweiberg en door weilanden met prachtig
uitzicht omlaag. U loopt door de weilanden langs de Geul en dan klimt u omhoog naar de buurtschap
Bommerig. U volgt een panoramische weg en dan loot u omhoog naar de rand van het Elzetterbos. Via
graspaden komt u weer in Mechelen waar u nog op het terras kunt nagenieten. Er staan enkele zitbanken
onderweg. U kunt de route inkorten tot 7,3 km.

blz 2 van 3
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

9,56 km

2.20 uur

91 m

151 m

950. MECHELEN 9,6 km – 7,3 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 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 R
(Hoofdstraat) omlaag en u komt na 200 m links bij
het café met huisnr. 57.
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Meteen
voorbij het kunstwerk A gen Vogelstang gaat u
weer L.
(Hier staat rechts op de hoek een pittoresk
vakwerkhuisje (Hoofdstraat no.71).
Meteen daarna aan de 3-sprong bij parkeerplaats
gaat u R (Dr. Janssensplein). Dit weg heet even
verder Meester Beukenweg. Waar de asfaltweg bij
wegkruis (1995) naar links buigt, loopt u via
draaihekje (stegelke) RD (blauw) het weiland in.
Een eindje verder steekt u bij wegwijzer en
infobord R (rood/zwart) via houten brug de Geul
over richting Dal-bissen. Meteen na de brug gaat
u L (zwart/rood) met links van u de meanderende
Geul. 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).
3. 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 13 e
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).
(Degene die 7,3 km loopt,
gaat
(Hurpescherweg). Ga nu verder bij punt 3).

hier

L

2. Steek 10 m verder de doorgaande weg over en
loop bij zitbank RD het brede voetpad/graspad
omhoog.
(Rechts in het weiland ziet u een oorlogsbunker. De
bunker moest bij een eventuele inval van het Duitse
leger een eerste vorm van verzet bieden bij de
Geulovergangen)).
Boven in de buurtschap Schweiberg gaat u bij
vakwerkhoeve Schweibergerhöfke (1743/huisnr.
8) L de asfaltweg omhoog.
(U passeert rechts het prachtige vakwerkhuis nr. 12
(18e eeuw)).
Let op! Vlak daarna bij huisnr. 15 A (tegenover
huisnr. 18) gaat u bij vakwerkschuur L
(groen/bronnenroute) het
grindpad (inrit)
omhoog. Even verder loopt u via draaihekje via
het graspad tussen 2 schuren door. Het pad
wordt een smal dalend pad met links van u een
haag. Via draaihekje komt u in een weiland en
loop dit RD (groen) langs de afrastering omlaag.
(Hier heeft u prachtig uitzicht o.a. op de hooggelegen
St Martinuskerk (1862) in Vijlen).
Beneden passeert u twee stegelkes en loop dan
bij het Nutbronbeekje het weiland RD omhoog.
Loop boven via twee draaihekjes verder RD
(groen).
(Een eindje verder ziet u voor u de St. Pauluskerk
(1841-1842) in Epen).
Aan de veldweg gaat u L omlaag. Bij vakwerkhuis
wordt de veldweg een dalende asfaltweg. Steek
beneden bij wegkruis (1981) de voorrangsweg
over en ga L (blauw/rood) over het voetpad. Neem
nu de eerste weg R (Hurpescherwegt).
3. Via brug steekt u de Geul over, het snelst
stromend riviertje van Nederland. Negeer meteen
bij stegelke zijpad links. Vlak daarna gaat u bij
wegkruis en wegwijzer R (rood/blauw) via
draaihekje het weiland richting Bommerig met
rechts mooie vakwerkhuizen.

Voorbij 2 draaihekjes steekt u het Klitserbeekje
over en volg het licht stijgende pad door het
weiland met links afrastering. Aan het draaihekje
bij veldkruis gaat u R (rood/blauw) omlaag.
(In 1880 liep hier de grote weg tussen Mechelen en
Epen).
Volg nu het pad bijna 1 km RD de weilanden met
rechts van u de meanderende Geul, soms vlakbij
soms op afstand. Na circa 500 m passeert u het
infobordje “Camerigerbeek” (Hier ligt rechts een
omgevallen (dode) boom in de Geul). Let op! Ruim
300 m verder bij stegelke en bord “voetpad” met
de tekst “alleen op de paden” (dit is vlak voor de
Geul), gaat u L (Luchtpad) door het weiland
omhoog met rechts van u afrastering. Loop nu
via draaihekjes RD (geel-rood/Krijtland route) het
weiland omhoog met rechts afrastering. Na het
trapje gaat u boven aan de asfaltweg L (geelrood) omhoog.
4. Na 300 m gaat u boven bij zitbank en
boomkruisje R (Bommerigerweg 23). Meteen
daarna gaat u L de holle veldweg omhoog.
(Rechts boven ziet u, afhankelijk van jaargetijde, het
hooggelegen wit huis genaamd Emmaus huis. Het
”Emmaus” is als buitenhuis in eigen beheer
gebouwd
(1904/1905)
door
de
paters
Redemptoristen van Wittem. Het diende om
priesterstudenten
gedurende
de
hele
opleidingsperiode
van
zes
jaar
ontspanningsmogelijkheden te geven).
Negeer boven zijpad rechts omhoog en loop RD.
(Links heeft u weer prachtig uitzicht over het vijf
sterren landschap Zuid Limburg).
Beneden aan de 3-sprong voorbij mooi
vakwerkhuis “Op gen wei”(huisnr. 2) loopt u RD
(Fokkebroekweg) de grindweg verder omlaag.
Beneden aan de 3-sprong gaat u RD
(Fokkebroekweg) verder omlaag.
Aan de 3sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L over de
asfaltweg.
(Even verder heeft u links mooi zicht op het mooie
vakwerkhuis dat u net gepasseerd bent).
Aan de volgende 3-sprong bij boomkruisje gaat u
R (Akerstraat/blauw) omhoog. Bijna boven bij
wegkruis (1926) gaat u R (blauw) de holle
veldweg omhoog. Boven voorbij zitbank
(genietplekje) negeert u twee zijpaden rechts en
loop RD (blauw) langs de bosrand. Vlak daarna
neemt u het eerste pad L (blauw). Meteen daarna
gaat u L (blauw) het mooie holle pad omlaag.
Aan de asfaltweg gaat u L (blauw) omlaag. Aan
de T-splitsing bij stenen wegkruis (1950) gaat u R.

blz 3 van 3
(Het kruis is geplaatst uit dankbaarheid voor een
gespaard leven tijdens de 2e Wereldoorlog).
Meteen daarna aan de 3-sprong bij wegwijzere en
stenen moordkruis gaat u L (blauw) omlaag.
(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).
5. Een eind verder bij links staand wegkruis
(Nestor Martin 1737) met daar tegenover een
Mariagrotje loopt u de buurtschap Elzet binnen.
(Nestor Martin was een fabriek (1860-1938) 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 3-sprong bij wegkruis gaat u L
(Schreursweg) over de doodlopende weg.
Voorbij het prachtige vakwerkhuis met muurkruis
(nr.4) en bij het mooie werkhuis (nr.5) wordt de
asfaltweg een veldweg. Negeer stegelke rechts en
blijf de smalle veldweg, die hier naar links buigt,
volgen met rondom weer schitterend uitzicht.
Aan de asfaltweg gaat u R omlaag en u passeert
rechts
bungalowperk
“Buitenplaats
de
Mechelderhof”. Beneden aan de T-splitsing bij
zitbank en wegkruis gaat u R (blauw). Voorbij
huisnr. 13 gaat u L (blauw) over het voetpad
gelegen tussen afrasteringen. Via
volgend
stegelke verlaat u dit pad en loop via twee
draaihekjes RD door de weilanden. Bij infobord
en wegwijzer en voor brug gaat u R (blauw) over
het (gras)pad richting bebouwde kom Mechelen.
Bij wegkruis in Mechelen loopt u RD (Meester
Beukenweg) over de asfaltweg. Aan de Tsplitsing 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”.
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