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Molens langs de Geul 

Beschrijving 
Dit is een wandeling in de buitencategorie voor stroomwaarts. De wandeling is in weinig te 

vergelijken met de andere wandelingen op deze site. Het landschap is anders, de rivier is anders en 

de molens zijn anders. Langs de Geul zijn namelijk een groot aantal watermolens te vinden. De 

Geul is een kleine rivier die meandert door het heuvelland voordat hij uitmondt in de Maas. De 

route is relatief kort maar door het klimmen en dalen wel intensief. 

Route 

 

1. Vanaf het Patronaat volg je de weg naar beneden richting Terpoorten, de hoofdweg naar 

links volgen. 

2. Bij een onverhard pad naar rechts richting de Volmolen lopen. Via de binnenplaats van de 

molen de rivier oversteken en linksaf gaan. De rivier aan de linkerhand houden. 

3. Het pad langs de rivier volgen tot aan de weg en deze oversteken,  
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4. Wederom de rivier aan de linkerhand houden en dit pad uitlopen tot aan de rand van 

Mechelen. 

5. Rechtsaf de weg langs de dorpsrand volgen, op het kruispunt linksaf en direct rechtsaf gaan 

richting Elzet.  

6. De verharde weg volgen tot aan een wegkruis. Hier het pad naar boven volgen richting het 

buurtschap Elzet blijven lopen. 

7. In Elzet rechtsaf gaan en de verharde weg volgen tot een kruising met een andere verharde 

weg (wegwijzer richting Rott en Vijlen). Hier even rechts en direct links (de eerste weg 

linksaf). Deze weg gaat over in een bosweg. Deze weg is eerst kenmerkend omdat het een 

dubbel pad heeft. Deze weg geruime tijd volgen, zijpaden negeren. 

8. Bij een zijpad met een slagboom nog even rechtdoor lopen. De weg maakt een bocht naar 

rechts. Hier bij een weg naar links deze ingaan en vervolgens dit pad volgen. 

9. Pad blijven volgen tot je bij een kruispunt van paden rechtsaf gaan (voor je zie je een 

aantal weilanden). Dit pad loopt naar beneden wordt een holle weg en komt uit in Camerig.  

10. Hier even links en rechtsaf verder naar beneden.  

11. Je komt nu uit op een punt waar je al eerder geweest bent en volgt de weg korte tijd. 

Waar een onverhard pad rechtdoor omhoog gaat deze volgen tot in een straat met 

nieuwbouwhuizen.  

12. In de hoek van deze straat zit een voetpad linksaf omhoog naar de hoofdstraat. Je komt uit 

bij het Patronaat. 
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