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Dit is een gemakkelijke wandeling die u langs de Geul tegen een flank van het dal omhoog voert, waarbij u 
mooie uitzichten heeft. Aan het begin of eind van de wandeling kunt u een lekker broodje eten in het 
restaurant.    
 
Restaurant Proeff, Hoofdstraat 16, Mechelen. 
 
Parkeerplaats aan het Dr. Janssenplein (Meester Beukenweg) te Mechelen]. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,11 km 1,25 uur 52 m 52 m 
 

 
 

12. MECHELEN 6,1 km 
 
1. Start parkeerplaats aan het Dokter 
Janssenplein.  Met uw rug naar de ingang van de 
parkeerplaats gaat u R. Meteen daarna gaat u L 
richting doorgaande weg. Steek de doorgaande 
weg (Hoofdstraat) over en via burg steekt u de 
Mechelderbeek over en ga dan L over de 
klinkerweg met links de beek.  Ga nu verder bij 
**** in dit punt  
 

Startpunt: Restaurant Proeff, Hoofdstraat 16, 
Mechelen.  
 

Met uw rug naar de ingang gaat u R de 
doorgaande weg omlaag.  
 

(Even verder passeert u rechts (huisnr. 20) het 
rijksmonumentale prachtige vakwerkhuis (18e eeuw). 
Bij brug ziet u aan de overkant van de doorgaande 
weg een pittoresk vakwerkhuisje (no. 71) uit 1723. 
Hier kunt u rechts bij de schilderijlijst en zitbankje een 
leuke foto maken).  
 

**** Let op! Bij wegwijzer gaat u R (rood/zwart) 
richting Partij over het smalle (voet)pad gelegen 
tussen de huisnrs. 34 en 36. Volg nu tot nader 
order de zwarte wandelmarkeringspaaltjes. Via 
klaphek komt u in een weiland.  
 

(Links ziet u de schietboom met kogelvanger  van 
schutterij St. Sebastianus (1657)).  
 

Volg nu bijna 1 km via draaihekjes (stegelkes) het 
pad RD door de weilanden met even verder links 
van u de meanderende Geul, het snelst stromend 
riviertje van Nederland. Waar de Geul bij 
“gedichtsteen” een diep uitgesneden bocht naar 
links maakt, gaat u R met links van u de bosrand. 
 
2. Aan de T-splitsing gaat u R de veldweg 
omhoog. 
 

(Links ziet u het geheel ommuurde slotklooster 
Mariëndaal (klooster Redemptoristinnen) uit 1851 in 
Partij. Rechts in de verte ziet u de hooggelegen kerk 
in Vijlen).  
 

Steek bij stenen wegkruis (1981) de 
voorrangsweg over en ga RD over de veldweg.  
 

(Voor u ziet de kerktoren van het Sint 
Cunibertuskerkje in Wahlwiller.. Links ziet u de 94 m 
hoge tv-mast boven in het Eyserbos).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 3-sprong bij 
regenwaterbuffer “Gulkoelenweg” gaat u RD 
verder over de licht stijgende veldweg. Steek bij 
twee wegkruisen de doorgaande weg over en 

loop bij plaquette (verzetsstrijders/zie infobord) op 
platte zwerfsteen RD de brede veldweg omhoog.  
 

(Hier staat aan de doorgaande weg rechts het 
herinneringskruis aan de 20 jarige Angèle Meijers. 
Op weg met paard en wagen verongelukte zij hier 
toen ze van de wagen afviel. Hier passeert u ook het 
Arnold Janssen Klooster. Dit klooster was een 
retraite- en bezinningshuis en werd tot medio aug. 
2017  bewoond door de Missiezusters van de 
Dienaressen van de Heilige Geest).  
 

Bijna aan het eind van de kloostermuur passeert 
u een zitbank met mooi uitzicht o.a. op de 
Johannes de Doperkerk (1810) in Mechelen, waar 
u straks nog langs komt. Boven aan de 4-sprong 
bij kruismonument (veldkruis) “de Gulkoel” en 
drie zitbanken (een mooie pauzeplek) gaat u RD.  
 

(Zie voor meer info over het kruismonument het 
infobordje dat in het parkje aan een berkenboom 
hangt).    
 

3. Na 250 m gaat u bij rij eiken R tussen twee 
zwerfstenen door het graspad, dat even verder 
een hol graspad wordt, omlaag.  
 

(Hier boven heeft u mooi uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u R omlaag. Vlak 
daarna aan de voorrangsweg in de buurtschap 
Hilleshagen gaat u bij wegkruis en zitbank R over 
het klinkerpad/voetpad langs de doorgaande weg 
omlaag.  
 

(U passeert meteen rechts een voormalig bakhuisje 
in het dialect ’t Bakkes (klein vakwerkhuis met 
muurkruis). Aan de overkant van de weg ziet u het 
prachtige vakwerkhuis nr. 94 uit de 17e/18e eeuw) . 
 
4. Even verder begint rechts van de weg een 
verhard voetpad, dat u RD volgt.  
 

(Links passeert u de St. Josephkapel. De kapel is in 
1947 gebouwd door de bewoners van Hilleshagen uit 
dankbaarheid voor Zijn bescherming gedurende de 
oorlog).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis en wegwijzer gaat u 
bij zitbank L (Voortweg) de holle asfaltweg 
omlaag richting Elzet.  
 

(Omlaag lopend heeft u even verder links prachtig 
zicht op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-
1862) in Vijlen).   
 



  blz 3 van 3 

 

Bijna beneden tegenover inrit van huisnr 1 en bij 
lantaarnpaal nr. 768 gaat u R omhoog en via  
nauwe doorgang bij ijzeren hek loopt u een 
weiland binnen. Negeer zijpaden en loop via 
draaihekjes RD door de weilanden met links 
beneden in de bosstrook de meanderende 
Mechelderbeek.  Een eind verder wordt het pad 
een graspad gelegen tussen afrastering en haag 
Let op! Bij draaihekje gaat u L door het weiland 
omlaag met rechts afrastering.  
 

(Na heel veel regenval kunt u hier ook verder RD 
lopen over het graspad gelegen tussen haag en 
afrastering. Aan het asfaltpad gaat u L het slingerend 
asfaltpad omlaag. Beneden steekt u via bruggetje de 
Mechelderbeek over.  Aan de 4-sprong bij mooie 
mozaïekzitbank gaat u L het asfaltpad omhoog met 
rechts van u de asfaltweg.  
 

(Als hier R het asfaltpad omlaag loopt, dan komt u 
meteen links bij dikke keien/zitplaatsen 
openluchttheatertje.  Bij deze dikke keien ziet u aan 
de overkant van het beekje een openluchttheatertje. 
Dit theatertje, in de volksmond bekend als het 
“stenen hutje” werd decennialang gebruikt door de 
toneelvereniging Kunst Door Oefening (1917). 
Jaarlijks wordt hier tijdens de Sacramentsprocessie 
de H. Mis opgedragen).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. Meteen daarna 
bij oude knotwilg, en waar de asfaltweg een bocht 
naar rechts maakt, loopt u RD het tegelpad omhoog 
met rechts van u houten schuttingen van 
achtertuinen.  Ga dan verder bij punt 5).  
 

Beneden bij draaihekje steekt u via bruggetje de 
Mechelderbeek over en loop dan RD over het 
paadje door de bosrand van het dennenbos. (Dit 
paadje kan na veel regenval soms drassig zijn). Na 
20 m loopt u RD het weiland omhoog. Boven aan 
de afrastering bij grote akker gaat u R (geel/zwart) 
boven door het weiland. Via draaihekje loopt het 
volgende weiland binnen en volg het pad RD. Via 
alweer een draaihekje verlaat u het weiland en 

loop RD. Vlak daarna gaat R (zwart/geel) de brede 
“mattenweg” omlaag en steek bij speeltuintje en 
rechts hoogstaande staande waterpomp via brug 
de Elzetterbeek, een zijbeekje van de 
Mechelderbeek, over. Meteen na de brug gaat u 
aan de 3-sprong RD over het asfaltpad.  Aan de 
asfaltweg, die hier een bocht maakt, en bij oude 
knotwilg gaat u L het tegelpad omhoog met 
rechts van u houten schuttingen van 
achtertuinen.   
 
5. Boven voor pleintje/parkeerplaats in de 
woonwijk Malleziep gaat u R over de klinkerweg. 
Negeer twee zijwegen rechts omlaag. Aan de T-
splitsing bij wegkruis gaat u L omlaag. Vlak 
daarna aan de volgende T-splitsing gaat u R 
omlaag. Aan de 4-sprong bij wegkruis gaat u R 
omlaag. (U verlaat hier de zwarte route). Negeer 
tegenover het mooie vakwerkhuis nr. 12 voetpad 
rechts. Aan de T-splitsing voor de 
rijksmonumentale Johannes de Doper kerk (1810) 
gaat u L (Hoofdstraat) omlaag.  
 

(Via de Mariakapel (hoofdingang) is de mooie kerk te 
bezichtigen. Hier ziet u rechts ook een groot wit 
markant gebouw (huisnrs. 11-17). Dit is het Panhuis 
(1724-1734), de voormalige dwangbrouwerij van de 
heren van Wittem. Dit hield in dat de inwoners van 
Mechelen het bier enkel van deze brouwerij mochten 
betrekken. De route volgend ziet u rechts de 
voormalige grote kasteelhoeve Heerenhof. Zie 
infobordje aan de muur rechts naast de ingang).  
 

Negeer bij het uit de 18e eeuw stammende 
vakwerkhuis “Oud Mechelen” (huisnr. 33) 
voetpad links en u komt rechts weer bij  
restaurant Proeff waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken.  
 
Terug naar parkeerplaats: Loop verder RD. Aan 
het pleintje met het hoge kunstwerk “A Gen 
Vogelstang” en voorbij huisnr. 61  gaat u L en u 
komt weer bij de parkeerplaats.  

 
Auteur: Jos Wlazlo 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 

 


