29. MECHELEN 12,8 km
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Deze afwisselende wandeling met hellingen voert u door leuke gehuchten, langs vele vakwerkhuisjes en
o.a. door het Elzetterbos. Na veel regenval kan het soms modderig zijn.

Startpunt: Café In de Kroeën, Hoofdstraat 23, Mechelen (tegenover de kerk). Parkeerplaats achter de kerk bij
groepshotel De Heerenhof aan de Heerenhofweg 9 te Mechelen.

blz 2 van 3

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,80 km

2.55 uur

148 m

250 m

29. MECHELEN 12,8 km
Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel
de Heerenhof:
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Meteen daarna voor het appartementencomplex
Johanniterhof gaat u L over de brede klinkerweg.
Via ijzeren poort komt in het park. Aan de 3sprong in het park gaat u R omlaag.
(Hier heeft u mooi uitzicht op de voormalige
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice
is in gehuisvest).
Bij de uitgang van het park steekt u de
doorgaande weg over.
(Hier hangt links aan de muur een infobordje
betreffende de Heerenhof.)
Ga dan L over het trottoir en u komt bij café “In
de Kroeën” (huisnr.23). Ga nu verder bij punt 1.
1. Met uw rug naar het eetcafé gaat u meteen R
(Commandeurstraat) omlaag.
(Het groot wit markant gebouw (Hoofdstraat nrs. 1117), dat u hier voor u ziet 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 (panhuis)
mochten betrekken. Hier aan de 3-sprong staat ook
het bronzen kunstwerk “introspectie” een sculptuur
met o.a. een mensen hoofd).
Negeer zijpad/voetpad links. Aan de kruising gaat
u RD. Negeer een zijweg rechts en links. Aan de
3-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L
(Kleebergerweg) omhoog. Volg deze smalle
stijgende asfaltweg circa 1 km RD. (Even verder
passeert u links vakantiepark de Mechelerhof).
Negeer veldweg (voetpad) links. (Rechts heeft u
hier prachtig uitzicht). Boven aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u L. Meteen daarna bij stenen
wegkruis (1951) gaat u R (blauw) de smalle
verharde weg omhoog.
(Hier staat links nog een stenen wegkruis. Op dit
oudste wegkruis van Mechelen staat de tekst: IHS
Ano 1653 Den 8.8. B ist Maecke Koeckarts
jaemerlick omkome. Goodt trost de sele Amen. Het
betrof een crime passionell.
Dit moordkruis is

geplaatst na de moord op Maecke Koeckarts in 1653.
Het verhaal gaat dat 2 broers verliefd werden op
Maecke. Omdat ze niet kon kiezen zei ze, dat
degene die haar het eerst een gouden trouwring om
de vinger zou schuiven, haar mocht trouwen. Een
van de broers kocht een gouden ring en vroeg haar
te huwelijk. Zij stemde toe. Toen de andere broer dit
vernam werd hij zo boos dat hij Maecke
vermoordde).
2. Let op! Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat
u R (blauw) over het smalle pad dat even verder
een stijgend mooi hol pad wordt. (Aan het begin
van dit pad kunnen in de zomer brandnetels staan).
Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw). Vlak daarna
gaat u boven aan de T-splitsing R (blauw) langs
de bosrand en weiland. Aan de 3-sprong gaat u
RD (blauw). Negeer meteen daarna bij zitbank
(prachtig uitzicht) zijpad links en loop RD (blauw)
het pad met prachtig uitzicht omlaag. (Links in de
verte ziet u Epen). Negeer bijna beneden links
inrit van akker. Beneden aan de T-splitsing bij
wegkruis gaat u L (blauw) de smalle asfaltweg
omlaag. Aan de volgende T-splitsing bij
boomkruis gaat u L de doodlopende weg omlaag.
(Voor u ziet u boven het prachtige vakwerkhuis
genaamd “Op gen wei”).
3. Aan de Y-splitsing bij wegkruis en zitbank gaat
u R over de grindweg. Aan de volgende Ysplitsing gaat u L (Fokkebroekweg) verder
omhoog. Voor weiland buigt de veldweg naar
rechts en wordt een stijgend smal pad door de
bosrand. Boven aan de 4-sprong gaat u RD (geelrood) langs de afsluitboom over het licht
stijgende pad gelegen tussen (braam)struiken.
4. Aan de 3-sprong RD. Let op! Meteen daarna
gaat u schuin L het bospad omhoog. Negeer
zijpaden. Na 400 m gaat u aan de 4-sprong R
(rood) het brede pad omhoog, dat enkele bochten
maakt. (Doe rustig aan).

Na 200 m gaat u boven aan de 4-sprong RD het
pad omhoog langs een gekapt bos. (U verlaat hier
even de rode route route). Aan de 3-sprong gaat u
R.
5. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L
(rood) omlaag. (Dit is circa 40 m voor asfaltweg).
Negeer zijpaden en volg geruime tijd RD (rood)
het dalende bospad. Na 750 m gaat u bijna
beneden aan de 3-sprong bij waterpoel R
omhoog. (U verlaat hier de rode route).
6. Boven aan de 4-sprong voor gekapt bos gaat u
L de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat RD
verder omlaag. Negeer beneden bij weiland zijpad
rechts en even verder draaihekje links. Negeer
zijpaden en blijf het pad RD langs en door de
bosrand volgen. (Een eind verder passeert u links
een zitbank met mooi uitzicht). Bij stenen veldkruis
loopt u verder RD. Beneden aan de T-splitsing bij
houten eco-huis (no.63) in de buurtschap Rott
gaat u R de asfaltweg omhoog, die vlak daarna
bij zitbank en hoge stenen waterpomp een
dalende weg wordt.
(Deze vernieuwde waterpomp staat op het hoogste
punt van Rott. De pompzwengel is vervaardigd van
gietijzer en de wateruitloop is van ijzer).
Boven
voorbij
huisnummer
33
en
bij
verkeersspiegel gaat u bij wegkruis en
verbodsbord L de grindweg omlaag. Aan de Tsplitsing bij veldkruis type vliegermodel gaat u R
(rood) de veldweg omlaag. U passeert meteen
rechts bij de grote hoge poort de achterkant van
wijnkenniscentrum Wine Institute Northern
Europe.
(Het 20 m hoge, bijna energie neutrale gebouw, ligt
grotendeels ondergronds en telt vier verdiepingen.
Het kenniscentrum maakt deel uit van wijndomein
Sint Martinus. In het gebouw worden de wijnen van
het wijndomein gevinificeerd. In het gebouw is ook
een proeflokaal. Rondleiding in groepsverband is
mogelijk. De ingang bevindt zich in de buurtschap
Rott)
7. Beneden in de buurtschap Melleschet bij
wegkruis gaat u L de asfaltweg omlaag met
meteen rechts van u in de graft een Mariagrotje.
(Even verder ziet u rechts achter het toegangshek
van huisnr. 61 de oude waterbron (d’r putz) van
Melleschet).
Negeer voetpad rechts.
(Een eindje verder passeert u links (nr.56-58) de
mooie vakwerkhoeve genaamd Boerenhöfke).
Bij het Mechelderbeekje buigt de asfaltweg naar
links.

Let op! Voorbij het wit huis no. 68 (“Het Dal”) gaat
u L (rood/Melleschet 76 – 76 A) de doodlopende
grindweg omhoog, die bij vakwerkboerderij “De
Heiberg” een smal pad wordt. Na 2 draaihekjes
(stegelkes) wordt het pad een stijgend pad.
Boven aan de doorgaande weg in de buurtschap
Hilleshagen gaat u R. Let op! Ga nu meteen bij
wegkruis L (rood) over de klinkerweg/asfaltweg
langs huisnr. 57. Vlak daarna wordt de asfaltweg
een brede veldweg.
(Voor u in de verte ziet u de 94 m hoge tv -mast in
het Eyserbos).
8. Aan de 4-sprong bij betonnen weg (Eigen weg)
gaat u RD. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
veldkruis
gaat
u
L
(blauw)
de
holle
veldweg/graspad omlaag. Negeer smal zijpad
links. 30 Meter voor de voorrangsweg in de
buurtschap Hilleshagen en bij berkenbomen gaat
u R (zwart) het brede graspad omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u L (rood/zwart) over de
brede veldweg. Aan de 4-sprong bij 3 zitbanken
en veldkruis gaat u L (rood). Steek beneden bij
wegkruis de voorrangsweg RD over en loop RD
(Voortweg/rood/blauw/geel/zwart) de smalle holle
asfaltweg omlaag.
9. Steek beneden via bruggetje de Mechelderbeek
over en blijf de stijgende brede veld- grindweg
RD volgen. Boven aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis gaat u RD over de asfaltweg. Aan de 3sprong bij wegkruis en vakwerkhuis in de
buurtschap Elzet gaat u R (blauw/Schreursweg)
over de doodlopende weg. Voorbij het prachtige
vakwerkhuis met muurkruis (nr. 4) en bij het
volgende mooie werkhuis (nr. 5) wordt de
asfaltweg een veldweg. (Na 25 m passeert u een
zitbank met prachtig uitzicht). Vlak daarna waar de
veldweg naar links buigt, gaat u R (blauw) via het
draaihekje het weiland in en ga dan meteen L.
Volg nu het pad door de weilanden via stegelkes
RD omlaag richting kerktoren van Mechelen.
(U heeft hier prachtig uitzicht over het vijf sterren
landschap Zuid-Limburg o.a. links weer op Epen.
Beneden passeert u links het sportcomplex van
R.K.M.V.C.).
Aan de asfaltweg bij wegkruis gaat u L (blauw)
omlaag. Negeer voetpad rechts en asfaltweg
rechts omhoog. Aan de kruising bij muurkruis
gaat u R. Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing
voor de rijksmonumentale mooie Johannes de
Doper kerk (1810-1811) met het mooie interieur
kerk gaat u L en u komt meteen weer bij het café,
de sponsor van de wandeling waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten of drinken.

(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht op de
hooggelegen St. Martinuskerk (1862) in Vijlen, een
landmark dat in de weide omgeving te zien is).

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.

