Wandelroute beschrijving - Rondje IJsboer
4,9 km | 60-90 minuten | Mechelen - Epen (Ijsboerderij Wingbergerhoeve) - Mechelen
Onze favoriete wandeling met de kinderen! Eerst een klimmetje dan langs Landhuis Emmaus (het
voormalige buitenverblijf van de paters uit Wittem), langs de bosrand van het Elzetterbos (prachtig
uitzicht en als tip: even de wei in voor een fotomomentje). Daarna natuurlijk een stop bij de ijsboer
voor een huisgemaakte ijscoupe met vers fruit (winter gesloten). En terug langs (of lekker met de
blote voeten door) de Geul.

Routebeschrijving
Loop het terrein af via de oprijlaan en ga rechts en direct weer rechts door het draaipoortje de wei
in. Loop op het pad langs de hoeve. Na het 2e draaipoortje loop je over de Klitserbeek. Volg het pad.
Bij het 3e draaihekje ga je linksaf en vervolg het pad door de wei. Na een paar 100 meter kom je weer
door een draaihekje en kom je uit op de Bommerigerweg.
Ga hier naar links en bij het bankje direct rechts. Hou rechts aan en vervolg de weg. Deze buigt naar
rechts en gaat iets naar beneden en wordt een kiezelpad. Blijf rechts aanhouden en loop het
onverharde pad omhoog. Je passeert het mooie huis Op ’n wei.
Loop door over het onverharde pad en ga de eerste links (een holle steile weg naar boven) – let op
veel losliggende keien. Ga de eerste rechts en loop zo langs het Emmhaus (een groot landhuis met
veranda).
Ga na het Emmhaus direct links, een smal pad op, dat ook weer deels langs terrein van het Emmhaus
loopt. Vervolg dit pad helemaal, tot je bij een grote wei aankomt. Ook hier ga je weer door een
draaihekje en loop naar links, de grote wei, helemaal naar boven. Prachtig uitzicht.
Bovenaan de wei is weer een draaihekje en ga naar rechts. Direct weer naar rechts het bospad
oplopen. Vervolg het pad helemaal tot je links een bankje ziet. Ga hier even zitten en geniet van het
uitzicht.
Na het bankje ga je direct rechts en loop via het mountainbike pad helemaal naar beneden (blijf
rechts aanhouden). Onderaan de weg kom je weer op de Bommerigerweg. Hier ga je links en direct
rechts. Loop de weg helemaal naar beneden. Let op gevaarlijke kruising.
Iets verderop zie je de ijsboerderij liggen (bij de bierbankjes en oranje luifels). Staat er een lange
rij...het gaat vaak heel snel.
Na een eventuele pauze loop je tegenover de ijsboerderij, aan de overkant van de straat, de wei
weer in – uiteraard weer een draaipoortje. Hou de Geul links van je en loop het hele wandelpad af.
Blijf links aanhouden en je loopt vanzelf weer langs Hoeve Hurpesch en je bent thuis.

