
 Het Pintje (Mechelen, hoofdstraat 25) –  
  Herberg de Smidse ( Epen)  9.5 km 
  
De wandeling start bij Hoeskamercafé t Pintje te Mechelen en loopt via de geul 
naar epen. Het laatste stuk van deze wandeling gaat nogal op en neer, omhoog 
richting Eperheide en dan weer omlaag richting Epen.  
Draai ook eens om tijdens het klimmen en geniet van de mooie uitzichten 
onderweg. De kroegjesroute wandelaar kan terecht in de mooie Herberg de 
Smidse, een begrip bij vele wandelaars.  
 
Startpunt : Café ’t Pintje ( Mechelen) 
 
1.Bij vertrek vanuit Het Pintje naar rechts en meteen weer rechts ( Commandeurstraat).  
2.U loopt het dorp uit tot 50 mtr. voor de Hof van Kleeberg / Le Paradou.  
   Hier gaat u rechts door een stegelke. ( blauw paaltje).  
   Dit pad daalt af naar de Geul, richting de brug.  
   De houten brug over het riviertje steekt u over en gaat meteen weer links langs het water. 
   ( volg de stegelkes). Dit is de rode paaltjes route.  
   Deze volgt u tot aan de verharde weg, u komt uit op de grote weg richting Epen, 
   Slenaken. Hier linksaf slaan.  
3. Neem de 2e weg rechts ( in de Broekenweg), dit wordt een onverharde ,holle weg.  
    Blijf deze volgen tot aan de T-splitsing met een bank. Hier gaat u links en volg de zwarte 
    paaltjes. Op de kruising rechtsaf en na 30 meter gaat u weer links, voor een huis langs. 
    Dit is een sterk stijgend pad, blijf deze volgen tot u boven bent.  
4. U komt uit achter Hotel ons Krijtland, op de parkeerplaats.  
    Op het einde van de parkeerplaats gaat u naar links tot aan de verharde weg.  
    Hier oversteken en even rechts( 50 meter), de gele route volgen , bij het bankje gaat u 
    naar links, ook gele paaltjes, dit is een oude holle weg die bergaf loopt.  
5. Bij de Y-splitsing rechts aanhouden tot op de volgende T-splitsing.  
    Hier naar links   (Dorphof).  
6. U komt uit op een verharde weg, gaat linksaf en de eerste weg rechts. 
    Deze voert naar Herberg de Smidse. Elke dag geopend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Startpunt : Herberg de Smidse ( Epen) 
 
De natuur is erg mooi en er zijn veel bijzondere planten en dieren te zien, uiteraard 
afhankelijk van het jaargetijde.  
 
 
1.  Vanuit Herberg de Smidse gaat u meteen voor het hotel rechts ( de Molenweg) op. 
2.  Na 100 meter, bij de huizen aan de linkerkant, gaat u rechts door een klaphekje het 
     weiland in, volg de rode paaltjes. 
3.  Volg dit voetpad tot aan de verharde weg, ga hier linksaf, de Geul gaat een stukje  
     verder onder de weg door.  
4.  U gaat meteen na de brug linksaf, het weiland in ( de rode paaltjes volgen).  
5.  Volg het voetpad langs de Geul stroomafwaarts.  
     Blijf het pad volgen, nog steeds de rode markering. 
6.  Ga bij een veldkruis links door een stegelke en volg dat pad verder totdat u weer  
     op de verharde weg uitkomt. ( Hurpescherweg) 
  
7.  U gaat op deze weg even links ( ongeveer 50 meter) en voor de Geul gaat u weer  
     rechts  het weiland in. U volgt nog steeds de rode paaltjes. 
8.  U loopt door tot u aan de bebouwing van Mechelen komt. 
9.  De weg blijven volgen tot aan de T-splitsing, ga hier linksaf en na 20 meter weer 
     rechtsaf. 
10. Blijf doorlopen tot aan de kerk. Tegenover de kerk ligt Hoeskamercafé ’T Pintje, een van 
      de gezelligste maar vooral het oudste cafétje van het heuvelland. Gesloten op dinsdag. 


