
 

Westmalle wandeling 9,5km 
 
Deze wandeling met hellingen gaat door een typisch Zuid-Limburgs landschap over glooiende weilanden, langs bosranden 
met prachtige uitzichten.  U passeert gehuchten als Elzet, Bommerig, Hurpesch, Schweiberg, Dal en Bissen.  Kenmerkend 
voor deze route zijn de vele vakwerkhuizen, het ene nog mooier dan het andere!  Neem zelf proviand mee. 
 
1.  Met uw rug naar het café gaat u L (Hoofdstraat). Ga bij Slagerij Lenoir linksaf. 
  
2. Voor de parkeerplaats gaat u R (Dr. Janssenplein). Dit wordt iets verder de Meester Beukenweg. Waar de asfaltweg bij 
wegkruis naar links buigt, gaat u RD (blauw) het weiland in. Na 100 m. aan de 4-sprong bij draaihekje (stegelke) en rechts 
een houten brug gaat u schuin L (blauw) het weiland omhoog. Boven bij stegelke RD over het smalle voetpad tussen twee 
afrasteringen. Aan de asfaltweg R (blauw). Neem nu bij wegkruis en zitbank de eerste weg L (Kleebergerweg). (Een eindje 
verder passeert u links vakantiepark “Buitenplaats de Mechelerhof”).   
 
3. Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L de veldweg (voetpad) omhoog. Bij het mooie vakwerkhuis in het 
buurtschap Elzet wordt de veldweg een asfaltweg. Aan de T-splitsing bij wegkruis R (blauw). Aan de T-splitsing R. (Hier 
staat links een stenen wegkruis. Hier staat op: IHS Ano 1653 Den 8.8. B ist Maecke Koeckarts jaemerlick omkome. Goodt trost 
de sele Amen. Het betrof een crime passionell). Meteen daarna bij het andere stenen wegkruis L (blauw) de verharde weg 
in. Neem nu het eerste pad R (blauw). Aan de Y-splitsing R. Meteen daarna aan de T-splitsing R (blauw). Ga na 40 m. L het 
bospad in. (Na 10 m. ziet u rechts een zitbank. Hier heeft u een prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid Limburg).  
Negeer zijpaden en blijf dit dalende bospad RD volgen.   
 
4. Beneden aan de 3-sprong bij ijzeren koker RD. (Deze ijzeren koker is een oud transformatorhuisje van de P.L.E.M.(nu 
Enexis). In het verre verleden opgekocht door Jeu Snackers bosbezitter en caféhouder in Mechelen. Hij wilde er een 
uitzichtplek van maken om het wild te kunnen observeren). Aan  het weiland verder RD de bosrand. Via een houten vlonder 
steekt u een waterstroompje over en loop verder RD omhoog. Boven aan de T-splitsing R (rood) door de bosrand. (Iets 
verder staat een zitbank met weer een mooi uitzicht). Aan de 3-sprong verder RD de bosrand. Boven aan de kruising RD. Aan 
de T-splitsing R door het naaldbos.   
 
5. Aan de kruising L omlaag. Aan de 3-sprong met 2 bomen in het midden L omlaag. Let op! Ga na 30 m. R het smalle pad 
omlaag. Volg het smalle pad RD omlaag langs het weiland en de bosrand met de vele braamstruiken. (U kunt hier ook links 
door het draaihekje gaan. Ga dan meteen R en volg de afrastering, parallel aan het smalle paadje, omlaag. Via een stegelke 
komt u weer op het pad, dat dan breder is). U komt bij een ijzeren toegangshek bij een witte woning (no.23). (Dit wit huis is 
het Emmaushuis. Het ”Emmaus” is als buitenhuis in eigen beheer gebouwd door de paters Redemptoristen van Wittem in de 
jaren 1904-1905. Het diende om priesterstudenten gedurende de hele opleidingsperiode van zes jaar 
ontspanningsmogelijkheden te geven. Zij mochten tenslotte niet naar huis gedurende hun priesteropleiding, ook niet in de 
vakantieperiode. In 1972 kwam het huis in particulier bezit. Links heeft u hier ook een prachtig uitzicht over Epen). Ga hier L 
de klinkerweg omlaag.  
 
6. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en boomkruisje R (blauw) over de asfaltweg. (Een prima pauzeplekje). U loopt nu 
het buurtschap Bommerig binnen met zijn mooie vakwerkhuizen. (Een eindje verder ziet u voor u Mechelen). Let Op ! 
Beneden waar de asfaltweg bij het vakwerkhuis no. 30 en zitbank naar rechts buigt, gaat u L (blauw) via het draaihekje het 
weiland in. Volg het pad door het weiland RD omlaag. Aan de 3-sprong van voetpaden bij draaihekje en veldkruis met de 
tekst: “Bescherm ons en onze natuur” R (rood/blauw). Volg het pad door de weilanden. Aan de asfaltweg bij wegkruis L. 
Loop RD (blauw/zwart) en steek de Geulbrug over. Steek schuin links de voorrangsweg over en ga bij zitbank R het brede 
graspad (voetpad) in.   
 
7. Boven in het buurtschap Schweiberg L over de asfaltweg omhoog. (U passeert weer enkele mooie vakwerkhuizen).Aan de 
3-sprong bij stenen wegkruis R (groen) omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij groot wegkruis L (geel/groen). Negeer 
veldweg links. Vlak daarna  aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis in het buurtschap Dal Bissen scherp R (geel) de 
asfaltweg omhoog langs huisnr. 12. (Hoe heet ook alweer dit mannetje dat hier op een bank zit?) De asfaltweg wordt een 
veldweg. We beginnen nu rustig aan de laatste klim van deze wandeling, maar wel een pittige. (Rechts ziet u de kerk van 
Vijlen, de hoogstgelegen parochiekerk van Nederland). Bijna boven wordt de inspanning bij de  voormalige grindgroeve 
Bissen, veldkruis en zitbank beloond met alweer een prachtig uitzicht.   
 
8. Volg het pad naar rechts (geel). Aan de 3-sprong RD (geel) nog even omhoog. Negeer zijpaadje links en volg het bospad 
RD (geel) omlaag. Via een stegelke steekt u een weiland over. Beneden aan de holle weg R (geel) omlaag. (Iets verder heeft 
u links bij een iets hoger gelegen zitbank een mooi uitzicht over het Geuldal). Beneden in het buurtschap Overgeul wordt de 
veldweg een asfaltweg. Aan de T-splitsing bij muurkruis aan vakwerkhuis R (rood/geel). U komt bij Hoeve De Plei waar u 
naar links de hoofdstraat omhoog loopt. Tegenover de kerk komt u weer bij In de Kroeën waar u iets kunt eten of drinken. 


