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Ten noorden van Maasmechelen ligt het voormalige mijngebied Terhills, nabij het dorp Eisden. Het is het 
enige Nationale Park van België.  Het park met een Visitorcentre is mooi aangelegd met goede 
wandelpaden en het bijzondere is dat u 3 terrils (steenbergen van steenkoolmijnen) kunt beklimmen met 
prachtige uitzichten.  Via bospaadjes wandelt u naar het vakantiepark Terhills en dan beklimt u de eerste 
van de Tweelingsterrils. Boven bij zitbank, een geniet- en uitpufplekje,  kunt u genieten van het prachtig 
uitzicht. Na een afdaling beklimt u meteen de tweede terril met nog mooier uitzicht. U daalt af en wandelt 
geruime tijd over een smalle asfalt- bosweg langs het meer Grote Plas.  U beklimt de derde terril (Lange 
Terril) en boven is het uitzicht schitterend!  Via leuke paden wandelt u terug naar de uitgang en dann komt 
u bij Brasserie De Karbonkel met mooi terras. Vergeet niet uw fotocamera.  De paden over de terrils zijn 
gemarkeerd.  
 

De openingstijden van Terhills (het oude mijnterrein ) zijn: April t/m sept. 10.00-18.00 Okt. t/m. mrt.  10.00-
17.00 en maandag gesloten.    
 

 
 
Startadres: Brasserie De Karbonkel, Zetellaan 24, Maasmechelen. Tel:0032-89386765. Geopend: Dagelijks 
vanaf 12.00 uur. (De brasserie is gevestigd links van de grote bioscoop “Euroscoop”. Parkeer op de grote 
parkeerplaats Connecterra nabij het VVV-gebouw). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,18 km  2.55 uur  78 m  158 m 
  

 
 

1041. MAASMECHELEN (Terhills) 11,2 km  
 

1.  Met uw rug naar de ingang van brasserie de 
Karbonkel gaat u R.  Vlak daarna aan de rotonde 
met het grote kunstwerk gaat u RD over het 
klinkerpad.  Na bijna 50 m gaat u bij huisnr. 68 R 
over  klinkerweg. Bij de ingang van hotel Terhills, 
het voormalige hoofdgebouw van de mijn, gaat u 
L. Aan de 4-sprong bij fontein gaat u R en via 
grote hek verlaat u de mooie Franse tuin.  Steek 
bij wegwijzer de smalle asfaltweg over ga dan 
schuin L. Bij het gebouw/infocentrum  van 
National Park Visitor Center gaat u door het brede 
hek met links het gebouw. 
 

(Is het hek gesloten, loop dan RD langs het gebouw. 
Even verder gaat u R door het grote draaihek en ga 
dan meteen bij speeltuin R met rechts het gebouw. U 
komt aan de andere kant van het gesloten hek).  
 

Volg RD de grindweg en dan passeert u rechts 
het infobord “Terhills” en de hoge 
schachtbok/toren, waarvan u de eerste 
verdieping kunt beklimmen, tenminste als het hek 
open is.    
 

(Zie voor info over de mijn Eisden de laatste alinea 
De steenkoolmijn van Eisden   
 

Vlak daarna voorbij zwaluwhuisje op paal gaat u 
aan de Y-splitsing bij wandelwissel (ww) 1 R 
(paarse trapezoide/blauwe ruit/groene rechthoek). 
Aan de 3-sprong bij meerstammige boom en ww 

2 gaat u L (paars/groen) over het bospad met 
rechts een diepe kuil.  
 

(Even verder ziet u links ecosysteemkamers van 
Ecotron Hasselt University, waar u straks nog langs 
loopt).  
 

Na 200 m buigt het pad rechts (paars/groen) 
langs de houten leuning omlaag. Meteen daarna 
gaat u beneden L (paars/groen) over het bospad 
door het berkenbos. Na de volgende 200 m bij 
volgende houten leuning loopt het bospad even 
steil omhoog en dan buigt het bospad boven 
scherp naar rechts (paars/groen).  
 

2.  Beneden aan de T-splitsing bij ww 3 gaat u R. 
(U verlaat hier de wandelmarkeringen). Meteen 
daarna aan de volgende T-splitsing gaat u L 
(blauw) over de rechts gelegen smalle asfaltweg 
met rechts de Kleine Plas/Vulex-plas, waar je op 
een veilige manier kunt waterskiën en 
wakeborden. Na bijna 500 m gaat u bij twee 
korfschansmuren en wit-rode slagboom L en loop 
RD over de grote parkeerplaats.  Na 100 m gaat u 
op de parkeerplaats aan de 4-sprong R en meteen 
daarna gaat u L over de asfaltweg met rechts de 
kinderboerderij en bungalows van vakantiepark 
Terhills Resort. Even verder passeert u het 
“portiers”gebouw”  Aan de kruising bij wegwijzer 
gaat u  RD.  
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Negeer zijwegen en loop RD over de asfaltweg  
over het vakantiepark Terhills Resort en u 
passeert verschillende faciliteiten. Na ruim 300 m, 
voorbij de rechts gelegen haven van elektrische 
bootjes, steekt u de brug over en volgt u verder 
RD de asfaltweg  richting toegang Nationaal park 
en met voor u de terril/steenberg, die u straks 
omhoog loopt. Aan de 3-sprong, bij huisnr 
543/538 en trafohuisje, gaat u L (paars) met 
rechts een parkeerplaats. Aan het einde van de 
parkeerplaats, bij huisnr. 541, loopt u RD (paars) 
over het grind- bospad.  Bij recyclingpark gaat u 
RD over de asfaltweg langs huisnr. 516 met links 
de Grote Plas. Voorbij huisnr. 525 gaat u R 
(paars) omhoog. 
 

3. Vlak daarna, boven bij infoborden, gaat u L 
door het stalen klaphek en volg RD (paars) de 
bosweg.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij ww 17 
gaat u RD (paars) over de asfalt- bosweg.  Let op! 
Na 20 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
volgende ww 17 L over het bospaadje.   
 

(U kunt hier ook RD verder over de asfaltweg lopen. 
Na ruim 50 m gaat u L de smalle asfaltweg omlaag. 
Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R en loop 
even links langs de takken/versperring. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing L (blauwe ruit) 
de smalle asfaltweg omlaag. **** Negeer zijpaden. 
 

(Na 100 m passeert u links een vlonder waar u mooi 
uitzicht over het meer heeft. Na 200 m, bij lage 
korfschansmuur, passeert links een plek met 
zitbanken). 
 

Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing bij ww 14 R 
(paars/blauw) het bospad omhoog, dat na bijna 
100 m bij houten hekje en restant van 
bedrijfsgebouw rechts omhoog buigt. Na bijna 
400 gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp 
L (paars) via nauwe doorgang het pad steil (10%) 
omhoog.  
 

(Doe rustig aan, het is een straffe kuitenbijter en 
veruit de steilste klim van deze wandeling).  
 

4. Na 250 m gaat u boven aan de 4-sprong/veel 
sprong bij markeringspaaltje RD  (paars) het pad, 
dat enkele bochten maakt, omlaag.   
 

(Als u hier boven bij wandelmarkeringspaal R 
omhoog gaat (zeker doen),  dan komt u meteen bij 
een lage zitbank, uitpuf- genietplek,  waar u op 126 m 
hoogte mooi uitzicht heeft. U bent hier op de eerste 
top van de Tweelingsterril). 
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u RD (paars) de 
volgende terril /steenberg omhoog.    
 

(Wilt u dat niet, ga dan hier R. Meteen daarna loopt u 
RD (paars) het steile brede pad omlaag. U mist dan 
wel het mooiste panorama van Vlaanderen. Ga dan 
verder bij **** in dit punt).  
 

Na 150 m gaat u boven bij markeringspaal R en u 
komt meteen bij een zitbank met schitterend 
uitzicht.  
 

(Hier heeft u op 133 m hoogte schitterend uitzicht, 
het mooiste van Vlaanderen. Beneden  ziet u o. a. 
het bijzondere gebouw van het wellnesscomplex 
“Elaisa Energetic Wellness” en de minaret van de 
moskee in Eijsden. In de verte ziet u  koeltorens en 
schoorstenen, die op het chemelot-complex(o.a 
DSM) in Geleen (NL) staan).  
 

Loop terug naar de wandelmarkeringspaal en ga 
R (paars) het paadje, dat een breder pad wordt, 
omlaag.  Negeer na 150 m zijpaadje links en volg 
het brede pad, dat hier links (paars) omlaag buigt 
**** en even verder een steil (19%) dalend pad 
wordt. 150 m verder, voorbij het steile gedeelte en 
nauwe houten doorgang, buigt het pad scherp 
links (paars) omlaag.  Beneden aan de T-splitsing 
gaat u L (X) de bos- grindweg omhoog.  Negeer 
zijpaden. Na 400 m gaat aan de  3-sprong bij ww 
12 RD (paars/blauw/wit-rood) het asfaltpad 
omlaag, dat even verder even een grindweg 
wordt,  met links mooi uitzicht op het natte 
gebied en even verder op de Grote Plas en de 
kerk in Eisden. Negeer zijpaden en volg lange tijd 
RD de smalle asfalt- voet- bospad met links de 
Grote Plas, die ontstaan is door de grindwinning.    
 

(Als u na 600 m L gaat, dan heeft u bij picknickbank 
mooi zicht over het meer en het wellnesscomplex 
“Elaisa Energetic Wellness”. Na 1,5 km heeft u bij 
zitbank en “takkenpoort” weer mooi zicht over het 
meer). 
 

Na 2,3 km, aan het einde van het meer en voorbij 
twee grote zitbanken met mooi uitzicht op het 
meer, steekt u bij houten afsluitbomen via 
zebrapad de asfaltweg over en loopt u RD de 
grindweg omhoog.   
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u rechts de minaret van 
de Tevhidmoskee in Eisden. Mogelijk hoort u de 
imam oproep doen tot gebed).  
 

5. Na 150 m gaat aan de 3-sprong bij ww 8 L 
(blauwe ruit/groene rechthoek) het brede bospad 
omhoog, dat meteen links omhoog buigt.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD (blauw/groen), het 
bospad dat enkele bochten maakt, verder 
omhoog.  Negeer zijpaadjes. Na 300 m gaat u aan 
de 3-sprong bij ww 6 R (blauw/groen/paars) en 
loop rustig via het pad, dat weer enkele bochten 
maakt, de terril omhoog.  Negeer zijpaden.  Boven 
op de terril (Lange Terril) gaat u RD de brede 
grindweg langs de grote picknickbank 
omhoog/omlaag.  
 

(Hier heeft u rechts op 100 m hoogte aan de steile 
rand weer schitterend uitzicht o. a. op de St. 
Barbarakerk (1934-1936) in Eisden-tuinwijk.  De kerk, 
met de robuuste 53 m hoge toren, is een van de vijf 
mijnkathedralen die zijn gebouwd door de 
exploitanten van de Kempense steenkoolmijnen voor 
hun weknemers in de woonwijken (cités). Ze worden 
"kathedraal" genoemd vanwege hun monumentale 
uitstraling en proporties).  
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200 m verder, voorbij bruggetje, steekt u het  
klinkerpad/rotonde over en loop RD de houten 
trap omhoog en loop via de volgende trap 
omlaag. Steek beneden de klinkerweg over en 
loop  RD (paars/groen) het klinkerpad omlaag.  
Steek de volgende klinkerweg over en loop RD 
(paars/groen) het klinkerpad omlaag. Negeer 
zijpaadjes. (Omlaag lopend ziet u links een 
zonnepanelenpark). 
 

6. Na 400 m beneden, voorbij trappen met 
leuningen,  gaat u aan de T-splitsing bij ww 4 R 
(paars/blauw/groen) het klinkerpad omlaag met 
links beneden de Kleine Plas/Terhills Cablepark. 
Voorbij zitbank en bij ww 313 gaat u aan de 4-
sprong, met rechts een houten afsluitboom, RD 
omlaag.  Vlak daarna gaat u aan de ruime 3-
sprong bij wegwijzer en ww 312 RD 
(paars/blauw/groen) over de grindweg richting 
Terhills. Negeer zijpaden.  
 

(Na 200 m ziet u voor de twee mijnschachten.  
 

Na 300 m  ziet u rechts een spiegelwand en de 13 
hoogtechnologische ecosysteemkamers waarin 
verschillende klimaatscenario’s nagebootst kunnen 
worden. Deze onderzoekinstallatie laat 
wetenschappers toe de impact van 
klimaatverandering op ecosystemen en biodiversiteit 
te bestuderen. Dit wordt gedaan door de Ecotron, het  
International Field Research Center van de 
Universiteit Hasselt, dat hier haar thuisbasis heeft).  

 

Na bijna 600 m bij ww 1 buigt de grindweg naar 
rechts en u passeert meteen rechts een 
zwaluwhuisje op paal en links de hoge  
mijnschacht. Loop links van het gebouw van 
National Park Visitor Center door het brede hek. 
 

(Is dit gesloten, ga dan R met links het gebouw. Bij 
speeltuin gaat u L door het grote draaihek en ga dan 
meteen L en u komt aan de andere kant van het 
gesloten hek).  
 

Ga dan schuin L, steek bij wegwijzer de smalle 
asfaltweg over  en loop dan bij infobord via het 
grote hek RD door het mooie park.  
 

(Hier rechts, tegenover het Vistor Center, ziet u de 
Gemeentelijk kunstacademie Maasmechelen, die 
gehuisvest is in een voormalig mijngebouw).  
 

Aan de 4-sprong bij fontein gaat u RD verder door 
het park.   Vlak voor de doorgaande weg gaat u L 
over het klinkerpad en dan komt u voorbij de 
rotonde, met het grote kunstwerk. links bij 
brasserie De Karbonkel, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het mooie terras 
nog iets kunt eten of drinken.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt meteen voorbij de 
Euroscoop L  bij de ingang naar het Outletcenter  
Maasmechelen Village). 

 
 

Geschiedenis steenkoolmijn Eisden 
 

De steenkoolmijn van Eisden  was een van de zeven mijnen van het Kempense Bekken.  De ondergrondse 
verdiepingen lagen op 600, 700, en 780 m met een kleine verdieping op 900 m die bereikbaar was via 
hellende galerijen. Deze liepen naar alle richtingen en tot vlak bij de bedding van de Maas.  In  1955 werkten 
hier maar liefst 7340 mijnwerkers. De totale productie bedroeg 73.191.000 ton. 1957 was het topjaar met 
een productie van 1.883.420 ton.   
 

In de jaren dat de mijn in productie is geweest zijn er 282 mijnwerkers verongelukt. Daarnaast overleden 
talloze anderen als gevolg van onder meer silicose, een aandoening die pas in 1963 als beroepsziekte werd 
erkend.  
 

In 1923 werd met de winning van steenkool begonnen. In 1971 zou de mijn gesloten worden maar door de 
oliecrisis werd dit uitgesteld. Uiteindelijk sloot de mijn 18 dec. 1987. 
 

Deze mijn was de enige Kempens mijn met twee betonnen schachttorens waarvan een bewaard is. De 
tweede toren werd gesloopt en later weer opgebouwd. 
 

 
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. 

 

 
 

 

 


