Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

Afstand
Provincie
Plaats
Vertrekpunt

Bijzonderheden

RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
ri. = Richting

: 12 KM
: Zuid-Limburg
: Mechelen-Epen
: P1 Heerenhofweg
: Mechelen
: P1 Kapelaan Houbenstraat
: Epen
: Geuldal en Heuvellandschap
: Klimmen en dalen
: Langs de Geul kan het erg
drassig zijn.
: Horeca op diverse plekken
: versie februari 2019

-- Een afwisselende route, vanuit Mechelen of vanuit Epen te starten. Grotendeels door het Geuldal
maar ook dalen en klimmen in het Schweiberger Bosch.

Deze route kunt u starten vanuit Mechelen maar ook vanuit Epen. Vanuit Epen begin u bij
punt 4.

1. Mechelen – Partij
Zie trajectkaart: Verlaat de P aan de
achterkant via het zandpad, u gaat LA en
volgt het pad tot einde. U gaat door het
hekje en RA en langs de Geul. Dit pad RD
volgen tot u bij de voetbalvelden bent
van Partij. Hier gaat u door het hek en LA
over de brug.
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2.

Partij-Bissen
Zie trajectkaart: Einde van dit pad RA, hierna LA op het
onverharde pad over het weiland. Het is even een
klimmetje maar boven staat een bankje met een prachtig
uitzicht richting de Eyser Heuvelrug. Vervolg dit pad RD
langs de bosrand en ga na ongeveer 500 meter RA zie het
kaartje. Dit pad gaat met een slinger door het bos, u gaat
RD op de kruising en komt dan uit aan de andere kant van
dit smalle stukje bos. Ga RA en gelijk LA. Einde pad LA
klein stukje de gele paaltjesroute volgen. Loop dit pad
helemaal RD uit tot u bij de golfbaan bent. (gele paaltjes
route gaat halverwege RA deze niet meer volgen!!)
Einde pad LA en volg de blauwe paaltjes. Einde pad RA
langs de golfbaan lopen en dan eerste pad LA vanaf hier
de zwarte paaltjes route volgen tot Epen.
U komt in het dorp Bissen ga hier LA en gelijk RA.

3. Bissen – Epen startpunt
Zie trajectkaart: U loopt over het weiland ri het dorp
Schweiberg. Ga LA en dan RA in het dorp u loopt langs
Hotel Restaurant ‘de Bloeiende Berg’. Ga voorbij het
bankje LA. Op dit pad RA aanhouden, zwarte
paaltjesroute ri Epen. In Epen gaat u RD/RA en gelijk LA
u loopt op de Kapelaan Houbenstraat.
Start u vanuit Epen dan begin hier u route Bij
Hotel ‘Berg en Dal’
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4 Epen startpunt - P Terpoorterweg
Zie trajectkaart: U loopt voorbij de kerk en dan RA
op de Wilhelminastraat. Ga voor Restaurant ‘De Vier
Jaargetijden’ LA Bovenpad en volg dan de blauwe
paaltjesroute. Op de Y rechts aanhouden het
onverharde pad Terpoortenerkerkpad.
Einde van dit pad zit links een mooi restaurant ‘De
Smidse’ met uitzicht op het Geuldal. Steek de weg
over en ga RD het pad over het weiland. RD over het
bruggetje en dan LA over het bruggetje, u bent bij de
Volmolen. (blauwe paaltjesroute niet meer volgen!!)
Steek de binnenplaats over en ga dan LA. Vanaf hier
lopen we langs de Geul weer richting Mechelen. U
komt uit bij de verharde weg. Ga hier RA en LA steek
over en vervolg de route langs de Geul.
Volg deze route tot aan Mechelen
via de pijltjes.

5 P Terpoorterweg – Mechelen
Zie trajectkaart: U loopt via het pad langs de Geul terug naar Mechelen.
Langs de Geul staan diverse informatieborden over de diverse beekjes die
in de Geul stromen. U komt bij het dorpje Hurpesch. Hier gaat u LA en RA
de weg oversteken en vervolgt u route langs de Geul. Vlak voor Mechelen
zit nog een mooie waterval. In Mechelen komt u binnen op de Meester
Beukenweg. Links aanhouden tot aan de Hoofdstraat. Hier RA en dan voor
de Johanneskerk LA door het hek weer richting de P.
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Einde van de route

Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs.
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl
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