
Rochefort wandeling 10,5km  
 
Deze wandeling met hellingen gaat eerst een mooi stuk langs de Geul, dan via Epen naar Landsrade. U passeert 2 
restaurants om te pauzeren. 
 
1. Met uw rug naar het café gaat u L. Neem dan bij het pleintje A Gen Vogelstang de eerste weg L. Voor de parkeerplaats 
aan het Dr. Janssenplein R. (Dit wordt iets verder de Meester Beukenweg). Waar de asfaltweg bij wegkruis naar links buigt, 
gaat u RD (blauw) het weiland in. Negeer zijpaden en volg nu geruime tijd dit pad RD (rood/zwart) de weilanden met 
rechts van u de meanderende Geul. (De 58 km lange Geul ontspringt in het Belgische gehucht Lichtenbusch nabij de Duitse 
grens. Het riviertje mondt uit in de Maas nabij Bunde tegenover het gehucht Voulwames). Aan de asfaltweg bij brug L. 
Meteen hierna gaat u bij wegkruis R (rood/blauw) het weiland in. U passeert een mooi vakwerkhuis. Aan het draaihekje 
bij veldkruis met de tekst: “Bescherm ons en onze natuur”, gaat u R (rood/blauw).  
 
2. Volg nu het pad RD de weilanden links van de kronkelende Geul. Soms loopt u langs de Geul, soms een eindje er 
vandaan. Het laatste gedeelte loopt u over het paadje links van de Geul. Aan de doorgaande weg gaat u R (blauw/rood). 
(Hier kunt u in de zomermaanden tegen een gunstige prijs heerlijk ijs krijgen). Steek bij het ongevalkruis van Stephan 
Franssen de Geulbrug over en loop nog even RD. (Hij verongelukte hier op 25-1-1913 met paard en wagen). Iets verder gaat 
u schuin R (blauw/rood) het voetpad tussen de twee afrasteringen omhoog. (Hier is links Taverne Wingbergermolen, een 
mooie pauzeplek). Via twee klaphekjes komt u aan de asfaltweg. Ga hier L 
 
3.  Aan de 3-sprong bij wegkruis type vliegermodel gaat u R (geel/blauw) de smalle holle asfaltweg omhoog. Boven aan de 
kruising met de voorrangsweg RD (Heerstraat/geel/ blauw/rood) omhoog. Negeer zijweg rechts. Aan de ongelijke 4-
sprong bij wegkruis RD (geel/rood) verder omhoog. Op het einde van de asfaltweg gaat u RD (geel/rood) het voetpad 
omhoog. Boven wordt het pad een asfaltpad en buigt het pad voor de parkeerplaats naar links. (Hier staat op de 
parkeerplaats een infobord). Ga voor de doorgaande weg L (geel/rood) over het geasfalteerd voetpad.  
   
4. Let op! Steek na 50 m. bij wegkruis deze weg over en loop RD de asfaltweg in gelegen tussen het pannenkoekenhuis de 
Pannekoek en hotel Ons Krijtland. (Als u wilt pauzeren, loop hier dan 150 m. RD langs de verkeersweg en u komt bij het 
mooie terras van restaurant De Gerardushoeve). Voor de parkeerplaats van het hotel buigt de asfaltweg naar rechts. Aan de 
3-sprong achter het hotel bij grote zwerfstenen L (zwart) de veldweg in. Dit wordt later een voetpad dat eerst daalt en 
vervolgens weer stijgt. (Daar waar de weg weer omhoog gaat, ziet u links wijngaard Le Coq Frisé). Aan de asfaltweg bij 
woonhuis met muurkruisje gaat u R (rood/zwart). (Een eindje verder staat een zitbank van waar men een prachtig uitzicht 
heeft over het vijf sterren landschap Zuid Limburg). Negeer zijpad links. Aan de T-splitsing R (zwart). Meteen achter het 
eerste huis gaat u L (zwart) de asfaltweg omlaag. Dit wordt later een veldweg. Negeer zijpad links. 
   
5. Negeer beneden nabij zitbank in bos zijweg links. Vlak daarna aan de 3-sprong R (zwart) langs de bosrand en weiland. 
Ga bij veldkruis en wit huisje L (zwart) en volg het bospad RD omhoog. Bijna boven aan de 3-sprong verder RD (zwart). 
Boven aan de asfaltweg R (blauw/zwart). Aan de 4-sprong L (blauw/zwart). Blijf het brede grindpad over het terrein van 
de golfbaan geruime tijd RD volgen. (De Golf & Countryclub Wittem is de  eerst opgerichte (1956) golfclub in Limburg). Aan 
de 3-sprong met  twee bomen in het midden en bij stenen veldkruis gaat u verder RD (blauw) over het terrein van de 
golfbaan. Aan de 3-sprong bij zitbank en grote zwerfsteen R en loop langs de afsluitboom het bos in.  
   
6. Volg enige tijd dit bospad. Aan de 3-sprong bij een grote zwerfsteen gaat u schuin R. Negeer aan het einde van de 
golfbaan zijpad rechts en volg het bospad RD omlaag. Waar beneden het pad bij zitbank naar links buigt, gaat u R via een  
ijzeren klaphek het weiland in. Volg het pad RD het weiland. Via weer een klaphekje komt u het volgend weiland. Volg het 
pad RD met rechts van u de bosrand. (Boven ziet u voor u de hooggelegen kerk in Vijlen. Beneden ziet u het dorp Mechelen). 
Negeer bospad rechts en loop RD omlaag door het holle pad langs de bosrand. Via een nauwe doorgang verlaat u het 
weiland. Volg het pad omlaag. Vervolgens komt u weer in een weiland en loop hier RD.  
 
7. Via een klaphek verlaat u weer dit weiland. Loop het holle pad even omhoog en vervolgens omlaag. Negeer zijpad bij 
draaihekje rechts omhoog. (Iets verder heeft u links bij een iets hoger gelegen zitbank weer een prachtig uitzicht). Beneden in 
het buurtschap Overgeul wordt de veldweg een asfaltweg. Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u R (rood/geel). Aan de 
volgende T-splitsing bij Hoeve De Plei en oorlogsbunker uit 1940 gaat u L (rood). U steekt een molentak (Bovenste Molen) 
van de Geul over. Vervolgens steekt u de Geul over. (Hier stroomt alleen water door bij grote watertoevoer. Hier stroomt 
ook de Mechelderbeek, ook wel Lombergerbeek genoemd, in de Geul). Negeer zijwegen en loop RD. U komt weer bij het café 
waar u nog iets kunt eten of drinken.  


