
158. EPEN 16,6km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze wandeling met
hellingen volgt u de Geul van
Partij tot bijna in Sippenaeken.
Ook maakt u een ommetje
door het Elzet terbos. In
Mec h e l en e n Pa r t i j z i jn
restaurants om te pauzeren.

Startadres: Parkeerplaats voor
h e t P a t r o n a a t ,
Wilhelminastraat 39 Epen.

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Gps afstand: 16600m
Hoogteverschil: 106m
Looptijd: 4 uur

158. EPEN 16,6km

1. Met de rug naar de parkeerplaats voor het
Patronaat gaat u L en meteen weer L
(Bovenpad/geel/blauw) omlaag. A a n d e Y -
splitsing gaat u R (geel/blauw) het hol voetpad
omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij wegkruis
type vliegermodel gaat u L. Aan de 3-sprong met
Bovenpad gaat u R (rood/blauw) via het klaphekje
over het grindpad, gelegen tussen twee
afrasteringen. Via het volgende klaphekje volgt u
het smal pad verder omlaag. Beneden gaat u L
(blauw/rood) over de doorgaande weg. Even
verder steekt u de Geul over. Na 25 m. gaat u L
(rood) via het bruggetje en draaihekje (stegelke)
het weiland in. 

2 . Volg nu het pad met links van u de Geul RD.
Soms loopt u langs de Geul, soms een eindje er
vandaan. (De 58 km lange Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland,  ontspringt in het Belgische
gehucht Lichtenbusch nabij de Duitse grens. Het
riviertje mondt uit in de Maas nabij Bunde tegenover
het gehucht Voulwames). Na geruime tijd komt u
bij een stegelke en bij het veldkruis met de tekst:
“Bescherm ons en onze natuur”. Ga hier L door
het draaihekje en loop verder RD (blauwe
rechthoek) het weiland. Aan de asfaltweg bij
wegkruis L. Vlak daarna gaat u, vóór de brug, R
(zwart/rood) het weiland in. Volg geruime tijd het
pad RD de weilanden. 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 aan het Dr.
Janssenplein gaat u L. Aan de Hoofdstraat bij het
pittoreske vakwerkhuisje (no. 71) uit 1723 gaat u
weer L. (Het pleintje hier met kunstwerk heet A gen
Vogelstang).

3. Blijf links van de weg lopen en ga meteen na de
brug over de Geul R (geel/rood/ Overgeul)) langs
Hotel Hoeve De Plei. Negeer bij muurkruis zijweg
links en blijf RD (rood) lopen. De weg wordt een
grindweg. Negeer bij zitbank zijpad rechts. De
grindweg wordt een asfaltweg. Boven aan de
kruising bij zitbank gaat u R de “betonplatenweg”
omlaag. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R
(rood) langs de sportvelden van V.V. Partij. (Als u wilt
pauzeren, ga hier dan L. Aan de T-splitsing gaat u R
naar Herberg De Remise (200 m.)). Aan de Y-splitsing
bij zitbank gaat u R langs de bosrand en weiland. 

4. Het pad buigt voor de Geul naar links. Aan de
3-sprong bij “gedichtsteen” gaat u R.  Negeer
zijpaden en volg nu geruime tijd het pad langs de

meanderende Geul en later door de weilanden.
Via een klaphek en een smal pad komt u weer aan
de Hoofdstraat in Mechelen. Ga hier L en blijf
links van de Hoofdstraat en het beekje de Mechel
lopen. Negeer bij het pleintje A Gen Vogelstang
met kunstwerk zijweg rechts. (U passeert een
eindje verder rechts bij zebrapad de knusse
broodjeszaak Im Cardinal, een mooie pauzeplek).
Aan de 3-sprong voor de Johannes de Doper kerk
(1810) gaat u R (Commandeurstraat) omlaag. (Het
grote witte markant gebouw (nrs. 11-17) dat u hier
links ziet, is het Panhuis (1724-1734). Dit is de
voormalige dwangbrouwerij van de Heren van
Wittem. D i t h i e l d i n d a t d e inwoners van
Mechelen het bier enkel van deze brouwerij mochten
betrekken. U kunt hier pauzeren bij café ’t Pintje,
café Aan gen Pomp of bij Herberg De Rentmeester). 

5 . Negeer voetpad links. Aan de kruising bij
wegkruis gaat u L (Elzeterweg). Negeer zijweg
links en loop RD (blauw) omhoog. Een eind
verder bij wegkruis gaat u via een stegelke R
(blauw) het weiland in. (Even verder passeert u
rechts het sportveld van R.K.M.V.C.). Volg nu het
pad via de stegelkes door de weilanden richting
mooi vakwerkhuis. Via een draaihekje verlaat u
boven de weilanden en gaat u L over de veldweg.
(Even verder passeert u een zitbank met prachtig
uitzicht). 
Bij het mooie vakwerkhuis (no.5) in het
buurtschap Elzet wordt de veldweg een
asfaltweg. (Even verder passeert u links (nr.4) het
prachtige vakwerkhuis met muurkruis).
 
6. 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. De naam
Nestor verwijst waarschijnlijk naar de bouwer van het
kruis en is vermoedelijk van Engelse afkomst. In die
jaren stond alleen in Engeland een fabriek die dit
model kruisen maakte). Aan de volgende 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
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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, gaat u R
(blauw) over het smalle pad dat even verder een
stijgend hol pad wordt. Aan de Y-splitsing gaat u
L. Vlak daarna aan de T-splitsing L. Meteen
daarna gaat u R (rood) het brede bospad
omhoog.  

7. Bij twee afsluitbomen, links ziet u hier een
grasveld in het bos, gaat u R (geel-rood/rood) en
loop langs de rechter afsluitboom het bospad
omlaag. Boven buigt het pad naar rechts en
wordt even verder weer een dalend pad. Aan de
4-sprong RD (rood) verder omlaag. U doorkruist
een grubbe (natuurlijke waterloop) en loopt RD
omhoog. Negeer zijpaadje rechts. (25 Meter verder
passeert u een zitbank). Aan de 3-sprong gaat u R
door de bosrand. (U verlaat hier de rode route). 

8. Boven aan de kruising RD. Vlak daarna aan de
T-splitsing gaat u L over het brede pad. Negeer
meteen zijpad links omhoog en loop RD. Aan de
4-sprong gaat u R (geel) omlaag.  Negeer zijpad
links omhoog en loop RD (geel). (Hier staat rechts
in de helling het stenen ongevalskruis van Jef
Janssen (1916) uit Vijlen. Hij is hier verongelukt toen
hij op 19 februari 1974 dennengroen kwam halen
voor het versieren van een carnavalswagen).

9. Beneden aan de kruising gaat u R. Vlak daarna
aan de 4-sprong gaat u RD (geel-rood) omlaag.
Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong aan de
bosrand gaat u L de veldweg in. (Als u hier 10 m.
R gaat, dan komt u bij een zitbank. De route
volgende ziet u even verder rechts camping
Rozenhof). Steek de voorrangsweg over en ga R
omlaag. (Wilt u pauzeren, ga da hier L de asfaltweg
150 m. omhoog en u komt bij restaurant Buitenlust
met terras met prachtig uitzicht). Neem de eerste
weg L (blauw) omlaag. (Als u hier 150 m. RD over
de doorgaande weg loopt, dan komt u bij restaurant
De Rozenhof met groot terras).
  
10. In het buurtschap Camerig gaat u aan de 3-
sprong, met 4 bomen in het midden en bij
boomkruis, R (blauw) omlaag. (Als u hier links
gaat , dan z ie t u na 20 m. enke le leuke
vakwerkhuisjes). Negeer zijpaden en volg de holle

weg helemaal omlaag. Ga beneden door het
draaihekje en loop richting Geulbrug. Steek de
brug NIET over maar blijf links van de Geul lopen.
Volg geruime tijd het pad door de weilanden met
rechts van u de meanderende Geul. Een eind
verder passeert u links de 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). Blijf RD
lopen en u komt aan een breed hek en stegelke.
Ga hier RD en volg de veldweg. U passeert de
vakwerkhoeve Bervesj  (18e eeuw) en loop verder
RD.   
     
11. Steek een eindje verder R (blauw) de houten
Geulbrug over. Ga dan via het draaihekje meteen
R en volg via stegelkes het pad langs de
meanderende Geul. Een eind verder steekt u via
stapstenen het waterstroompje Elzeveldlossing
over. Bij een alleenstaande dikke eikenboom en
twee draaihekjes loopt u verder RD (blauw) over
het pad door het weiland, parallel aan de
meanderende Geul. Een eind verder komt u bij
recreatieboerderij Tergracht (’t Zinkviooltje) waar
u op het terras of binnen iets kunt drinken. Ga
hier aan de asfaltweg R (blauw). Negeer asfaltweg
links en zijpad rechts. Aan de verharde 3-sprong
bij zitbank en hooggelegen Calvarie kapel gaat u
R (geel/blauw) via een draaihekje het weiland in
(Geuldal). Negeer bij bruggetje zijpad rechts. (Als
u hier via het bruggetje de Geul oversteekt en
vervolgens de binnenplaats van de hoeve schuin R
oversteekt, dan komt u bij de watermolen de
Volmolen (18e eeuw) met het grote waterrad. Elke 2e

en 4e  zaterdag van de maand voor bezichtiging in
gebruik. Links aan het begin van de binnenplaats ziet
u bij picknickbanken het Mergelland Hoenderhofje
m e t kippen en een haan van het ras Mergelland
Hoen. Dit ras stamt af van de oerkip. Zie voor meer
info infobord). Volg het pad verder RD het weiland
en steek via het bruggetje de Terzieterbeek over.
Steek de doorgaande weg over en loop bij
muurkruis RD (Molenweg/geel/blauw) de
asfaltweg omhoog. (U passeert hier de pittoreske
herberg De Smidse). Aan de 3-sprong bij wegkruis
gaat u L de smalle holle weg (voetpad) omhoog.
Boven aan de voorrangsweg gaat u R en u komt
weer bij de parkeerplaats.
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

http://www.kroegjesroutes.nl/

