ZomerKunst 2016
ZomerKunst en Vakwerkwandeling
Epen-Mechelen ca. 9 km.
Indien de wandeling wordt gemaakt met preuverijtjes dan graag van te voren
reserveren op 043-4551557 (Hotel Ons Krijtland). Wandeling met preuverijtjes € 15,00
p.p.
Let op: ZomerKunst locaties zijn variabel open. Zie website voor openingstijden van diverse
locaties! De deelnemende horecalocaties zijn ook vrij en zonder enige verplichting toegankelijk.
Indien

Omschrijving Vakwerkwandeling en horecagelegenheden:
VVV Zuid-Limburg heet u van harte welkom in Mechelen en Epen. Epen is mooi en rustig
gelegen in de zuidoosthoek van Limburg, vlakbij de Belgische grens. Mechelen is een
rustig gelegen dorp, even ten noorden van Epen.
Genieten met een zachte 'g'
Wandelend door de dorpskernen met haar smalle straatjes en authentieke huizen waant
u zich in een sfeer van lang vervlogen tijden. In de sfeervolle restaurantjes is het
aangenaam genieten van de vele culinaire geneugten die Zuid-Limburg te bieden heeft. Op
de menukaart prijken diverse gerechten, waarvan de ingrediënten op eigen bodem zijn
voorgebracht. Dat is genieten met een zachte 'g'!

Deze culinaire wandeltocht is dagelijks te lopen van 12.00 - 18.00 uur.
Tijdens deze wandeltocht bezoekt u de volgende locaties:

ZomerKunst locatie Hotel Brasserie & Appartementen Ons Krijtland met kunst
van:
a. Lieke Bessems: fotografie
b. Richard Lemmens: schilderijen en beeldhouwwerken
c. Annerie Breuer: schilderijen
d. Albert Plusquin: schilderijen
Hermien Hautmans-Glatzhofer: bronzen beeldjes (vaste kunstenares)
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Hotel en appartementen Ons Krijtland is al sinds 1931 een begrip in Zuid-Limburg.
Inmiddels beschikt het hotel over 32 hotelkamers, 18 vakantieappartementen
(maximaal 6 personen) en 4 hotelappartementen (2 volwassenen en 2 kinderen).
De nieuwe, eigentijdse en huiselijke Brasserie met terras biedt fantastisch
uitzicht over het Limburgse heuvellandschap. Ons Krijtland is een perfecte
uitvalsbasis voor wandel- en fietsroutes of voor een bezoekje aan Maastricht,
Aken of Luik.

Adres: Julianastraat 22, 6285 AJ Epen. Telefoonnummer: 043-455 1557

ZomerKunst locatie Hotel Herberg & appartementen De Smidse
hier kunst van:
Wilma Hensels: schilderijen
Herberg de Smidse is gelegen in het Geuldal, midden tussen de weilanden.
Wij zijn een bergschoen -en rugzak vriendelijk hotelletje waarin door-de-weekse
gastvrijheid hoog in het vaandel staat.
Adres: Molenweg 9, 6285 NJ Epen. Telefoonnummer: 043-455 1253
ZomerKunst locatie Hotel Restaurant De Oude Brouwerij met kunst van:
a. Kaza Poorter: monoprints en schilderijtjes acryl op doek
b. René Packlé: schilderijen
c. Gabriëlle Kerkhoffs : schilderijen
Het Huiskamer-Hotel van Limburg. Te midden van de Zuid Limburgse heuvels, in een
markant dorpje genaamd 'Mechelen' ligt Hotel ** en Restaurant De Oude Brouwerij.
Familie Van Houtem en hun medewerkers nodigen uit om de gemoedelijkheid, de sfeer
en de gezelligheid van De Oude Brouwerij te komen proeven! Het hotel is gehuisvest
in een hoeve uit de 18e eeuw. Een prima uitvalsbasis voor een rust-, wandel-, of
fietsvakantie. Steden zoals Maastricht, Aken en Luik liggen op een steenworp afstand
Adres:
Hoofdstraat
53,
6281
BB
Mechelen.
Telefoonnummer: 043-455 1636
Tip:
! Stevige wandelschoenen
! Duur wandeling ca. 2 uur (Totale duur vakwerkwandeling
inclusief pauzes ca. 3,5 uur)
! Lengte: ca. 9 kilometer
! Start- en eindpunt: Hotel Appartement Ons Krijtland,
Julianastraat 22 te Epen.
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WANDELING LANGS VAKWERKHUIZEN EN KUNST
U loopt op de parkeerplaats aan de achterkant van Hotel Krijtland het voetpad
(Bornbergervoetpad) naar beneden. Dus niet de weg naar links nemen. U volgt de weg
helemaal naar beneden waar u bij eenY-splitsing komt. Hier loopt u rechtdoor, dus niet
naar links. Vervolgens komt u weer op een Y-splitsing hier loopt u rechtdoor richting
Broek-Schweiberg, dus niet naar links. Hier staat het eerste veldkruis van de vele
veldkruizen die we tegen zullen komen. We lopen nu over een onverhard veldpad tot bij
een T-splitsing. We lopen nu over een onverhard pad tot aan het einde van dit pad. We
slaan hier links af door een draaihekje oftewel een tourniquetje. We lopen dan op een
smal onverhard pad op weg naar een tweede tourniquetje op hetzelfde pad. Na het
tweede tourniquetje komen we weer op een voetpad en gaan dan naar rechts om
vervolgens na ongeveer 100 meter links van de weg weer via een tourniquet een weiland
te betreden.
We zien na enkele minuten een afrastering met links een bord GEULDAL met het
herkenningsteken van Natuurmonumenten. Dit gebied is eigendom van
Natuurmonumenten en die heeft er o.a. een waterpoel aangelegd. Het landschap dwingt
u tot klimmen en dalen, vergeet niet naar rechts te kijken om te genieten van het mooie
uitzicht. Beneden kabbelt een klein zijriviertje van de Geul, de Klisterbeek. Als u
omhoog kijkt dan ziet u de mistletoe in de hoge bomen.
U blijft de weg door de weilanden volgen tot aan de verharde weg. Dit is de
Schweibergerweg. Deze slaat u links in en u ziet meteen links met huisnummer 17 een
pittoresk vakwerkhuis.
Na ongeveer 50 meter bij een veldkruis slaat u rechts een smalle verharde weg in. Na
een steile daling loopt u het gehuchtje Dal binnen. Dit gehucht bestaat uit enkele
boerderijen. Voor u ziet u weer een van de vele veldkruizen. U vervolgt de weg naar
rechts en een eind verderop ziet u links een gerestaureerd vakwerkhuis met
huisnummer 4.
Aan het einde van deze weg (Dal Bissenweg) komt u bij een voorrangsweg en deze slaat u
links in, richting Mechelen. OPLETTEN MET OVERSTEKEN.
Rechts van deze voorrangsweg ziet u een aantal vakwerkhuisjes bij elkaar staan. Deze
buurt wordt het Höfke genoemd.
Even verderop passeert u rechts de Commandeursmolen. Links tegenover de molen
staat vakwerkhoeve De Plei.
We vervolgen de route door het Geulbruggetje over te steken en u bevindt zich nu in de
Hoofdstraat.
Bij het vakwerkhuis met huisnummer 71 gaan we naar rechts, nadat we eerst een
rustpauze inlassen in Hotel-restaurant De Oude Brouwerij, die een eindje verderop
gelegen is aan de rechterkant, eveneens in de Hoofdstraat.
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We keren op onze schreden terug en gaan zoals gezegd bij het vakwerkhuis met
huisnummer 71 nu naar links. Bij het dr. Janssenplein slaan we rechts af de Meester
Beukenlaan in. We lopen aan het einde van deze weg mee met de bocht naar links. (dus
niet het weiland inlopen). U loopt deze weg omhoog tot aan de T-splitsing. Hier gaat u
naar rechts.
Links ziet u de Mechelerhof (een bungalowpark met vakwerkhuizen) en even verder nog
enkele vakwerkhuisjes. Kijk bij de Kleebergerweg even naar links achter u. Vergeet u
niet te genieten van het prachtige uitzicht naar rechts, met op de achtergrond het
Schweiberger hellingbos.
U komt nu in het gehucht Helle met veel vakwerkhuizen. Het is de moeite waard hier
even stil te staan.
Nadat u genoten heeft van die mooie aanblik vervolgt u de doorgaande weg, voorbij
hotel Hamer en het devote mariabeeld. Bij Y-splitsing rechts aanhouden (dus niet de
Fokkerbroekweg nemen).
Een eindje verderop ziet u Hof van Bommerig liggen. Vlak voor die Hof aan uw
rechterhand komen we weer een tourniquet tegen met het bekende bord van de
Vereniging van Natuurmonumenten. We dalen nu naar beneden naar het bekende
riviertje de Geul. Halverwege onze daling zien we rechts weer een tourniquet. (DIT
NEMEN WE NIET).
Wij houden links aan en volgen de rode paaltjes. We wandelen nu langs de meanderende
Geul door weilanden tot aan de verharde weg.
We steken nu de verharde weg over en volgen links het voetpad, dat tevens een
onderdeel is van het krijtlandpad. Dit pad is bewegwijzerd met geel-rode streepjes.
We zien de Volmolen rechts liggen.
We steken hier de binnenplaats over, nemen het bruggetje over de Geul, gaan naar
rechts door het weiland tot aan de verharde weg. Aan de overkant zien we een herberg,
Herberg De Smidse. Hier kunnen we even op adem komen, alvorens onze weg te
vervolgen via het verharde voetpad.
Bij de Y-splitsing links aanhouden. Rechts van die splitsing ziet u nog een vakwerkhuis
met een veldkruis..
Aan het einde van het voetpad neemt u rechts de voorrangsweg en na enkele meters
steekt u de voorrangsweg over en slaat u de Krekelstraat in.
Aan het einde van die straat ziet u rechts het VVV-kantoor liggen. U loopt links de berg
omhoog waar u bij het eindpunt van de wandeling aankomt., Hotel Appartementen Ons
Krijtland.
Bron: http://www.vakwerkboerderij.nl/
Deze wandeling is tot stand gekomen in samenwerking met VVV Zuid Limburg.
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