1281 MAASMECHELEN 14,3 km
www.wandelgidslimburg.com

Aan de rand van Maasmechelen ligt in de buurtschap Opgrimbie de prachtige brasserie Aspermans met mooi terras.
Tijdens deze heuvelachtige wandeling wandelt u meteen al langs de prachtige Aspermansvijver en even later bereikt
u de kijkwand van de Juffrouwenvijver. U volgt een ruw pad door de heide en dan komt u bij een zitbank met uitzicht
op de Vallei van de Ziepbeek. Via kronkelende bospaadjes loopt u naar het Monasterium van Betlehem en na een stuk
door de bossen bereikt u de Vallei van de Kikbeekbron. Hier wandelt u naar een picknickplek met platte zwerfkeien
waar u na 8,5 km fijn kunt pauzeren. Dan volgt u een prachtig panoramapad met schitterend uitzicht op het meer en
loopt u door de heide naar een leuk vijvertje met vlonderpad. Het laatste stuk wandelt u gemakkelijk door het bos
terug naar de brasserie. Na regenval hoge schoenen dragen.

blz 2 van 4
Gps afstand 14300 m, looptijd 3.45 uur en hoogteverschil 51 m.

Startadres: Brasserie Aspermans, Broekstraat 103, Maasmechelen. Tel: 0032-89219378. Geopend:
dagelijks vanaf 10.00 uur, maandag gesloten. (Parkeer op de grote parkeerplaats of in de straat).

1281 MAASMECHELEN 14,3 km
1. Met uw rug naar de ingang en terras van de
brasserie gaat u R over de asfaltweg. Vlak daarna
aan de Y-splitsing gaat u bij afsluitboom R/RD
over de bosweg. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD (omgekeerde paarse trapezoïde) met
rechts de prachtige Aspermansvijver. Voorbij
boomzitbank gaat u aan de 3-sprong RD (paars).
Na 600 m gaat u aan de kruising bij dikke kei bij
afsluitboom R over de bosweg. (U verlaat hier de
paarse route). Negeer zijpad rechts en negeer een
eindje verder zijpad links. 300 meter verder neemt
u het eerste bospaadje L en u komt meteen bij
een uitkijkwand/gluurwand, waar u mooi uitzicht
heeft op de grote Juffrouwenvijver.
Loop
hetzelfde pad terug en ga L verder over de
bosweg. Na de volgende 300 m loopt u aan de 4sprong, met links een verboden pad en rechts
een ijzeren hek verder RD. 250 meter verder gaat
u R over het brede pad en even verder gaat u bij
ijzeren hek via klaphek RD verder over het brede
pad met links mooi heidegebied.
(In het gebied zijn waterbronnetjes en als het pad te
nat is, loop dan in het begin links van het pad door de
heide).
Na 400 m buigt het brede pad naar links door de
heide.
2. 400 meter verder meteen voorbij afsluitboom
gaat u aan de T-splitsing L (paars/wit-rood) over
het brede pad. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong
RD (paars) en 10 m verder gaat u aan de Ysplitsing R het smalle grind- zandpaadje omhoog.
(U kunt hier ook RD (paars) lopen). Een eind verder
passeert u omlaag lopend een bijzondere zitbank
met prachtig uitzicht. 10 m verder gaat u aan de
kruising L (paars) het steile paadje omlaag.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R (paars/witrood) en even verder loopt u over het 200 m lange
knuppel- vlonderpad
en loop daarna RD
(paars/wit-rood) het zandpad omhoog met rechts
afrastering. Aan de 3-sprong gaat u RD verder
langs de hoge afrastering.
(U verlaat hier de markeringen. De afrastering hoort
bij het klooster Monasterium van Bethlehem dat

gelegen is op een 63 hectare omheind gebied. Straks
komt u nog langs de hoofingang).
Op de hoek van de afrastering gaat u voorbij
klaphek meteen R het pad omhoog met rechts de
afrastering. 10 meter verder gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing RD (rood/groen/MTB
route) het pad verder omhoog langs de
afrastering. Na 250 m gaat u boven aan de 3sprong bij ijzeren hek RD (rood/groen) verder
langs de afrastering. Op de volgende hoek van de
afrastering gaat u aan de volgende 3-sprong R
(rood/groen) het pad omlaag met rechts de
afrastering. (Na 100 m aan de Y-splitsing mag u
kiezen L of RD). Negeer bospaadje links.
3. Na 300 gaat u omhoog lopend aan de 3-sprong
bij ijzeren hek RD (rood/groen) het pad verder
omhoog met rechts afrastering. Na 200 m gaat u
boven aan de kruising RD (rood/groen) het
slingerend bospaadje omhoog. (U verlaat hier
even de afrastering). Aan het eind buigt het paadje
naar rechts. Aan de kruising gaat u RD
(rood/groen/ruiterroute (rr.) 89) over de bosweg
met rechts de afrastering. Let op! Circa 25 m vóór
ijzeren hek gaat u L (rood/groen) over het
kronkelend bospaadje gelegen tussen varens.
Steek schuin links de brede bosweg over en loop
RD (rood/groen) over het slingerende bospaadje.
Steek boven het brede graspad/brandgang over
en loop RD (rood/groen). Steek het volgende
brede graspad/brandgang over en loop verder RD
(rood/groen). Beneden aan de 5-sprong gaat u RD
(rood/groen) de grindweg omhoog met rechts de
afrastering.
(Even verder heeft u mooi zicht op het
kloostercomplex dat gebouwd is naar een model van
een kartuizerij).
Let op! Na 50 m gaat u op de hoek van de
afrastering R het smalle paadje met rechts de
afrastering omlaag. Bij de ingang van het terrein
van het klooster Monesterium van Betlehem gaat
u RD over het graspaadje met rechts de
afrastering en loop dan RD de grindweg omhoog.

(Zondag om 11.00 uur kunt u in het klooster de H.
Mis bijwonen. Het kan wel even duren voordat de
zuster in wit habijt de poort komt openmaken (zie
bordje). Het klooster Monasterium van Bethlehem,
Onze Lieve Vrouw van het Fiat, dat gelegen is op
een 63 hectare omheind gebied omvat een klooster
en 30 kluizen (cellen) van de Monastiek. Het werd in
1999 gesticht naar aanleiding van het testament van
Koning Boudewijn. De bouw van dit klooster was
conform de laatste wilsbeschikking van de Koning, na
zijn dood medegedeeld door koningin Fabiola aan de
bevoegde minister. Veruit de meeste tijd brengen de
zusters door in de stilte en eenzaamheid van hun
kluis. Zij komen alleen ’s morgens samen in de kerk
voor het zingen van de Metten en Lauden en ’s
avonds voor het zingen van de Vespers en het vieren
van de Eucharistie. De overige gebedstijden
onderhouden zij in hun kluis. Samen eten doen zij
enkel op zondag; dan is er ook tijd voor ontspanning
en uitwisseling. Op het terrein staat ook het privaat
buitenverblijf “Villa Fridhem” van koning Boudewijn,
die hier bijna wekelijks tot zijn dood midden 1993
verbleef).
Negeer zijpaden links.
4. Na bijna 500 m gaat u boven aan de 5-sprong
voor fietsbrug (nov. 2019 in aanleg) R over het
asfalt- fietspad langs gasleidingpaal N22. Negeer
zijpaden. Na 750 m buigt het asfalt- fietspad bij
gasleidingpaal N21 links het bos in. Steek via de
grote oversteekplaats de doorgaande weg (Weg
naar Zutendaal) over en loop RD (fr. 61). Let op!
Na 10 m gaat u L het paadje (even) omhoog en
loop dan bij grote zwerfkeien RD (blauwe ruit)
over het grindpad. Vlak daarna gaat u bij ijzeren
hek door het houten klaphek en volg RD (blauwe
ruit) het brede grind- graspad omlaag met rechts
beneden het grote meer, een voormalig zandgrindgroeve, genaamd de Vallei van de
Kikbeekbron. (Mogelijk komt u in dit natuurgebied
fjordenpony’s tegen). Bijna beneden gaat u aan de
ruime 3-sprong u R. (De blauwe route gaat hier
RD). Aan de 4-sprong, met links een verboden
pad, gaat u R over het graspad en u komt meteen
bij enkele platte zwerfstenen, een fijne pauzeplek
na 8,5 km. Voorbij de stenen gaat u aan de rand
voor de dennenboompjes L en loop in de hoek
RD over het paadje met links de hoge grindheuvel
en u ziet meteen voor u weer het grote meer.
5. Aan het eind van het paadje gaat u L de
grindweg omhoog.
(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht over het meer
Vanaf de jaren 60 tot in de jaren 90 van de vorige
eeuw werd in dit gebied naast grind vooral witzand
gewonnen voor de glasindustrie. Door de
aanwezigheid van bruinkoollagen is het witzand in de
vallei bijzonder zuiver. De zuren in de bruinkool
zuiveren het zand waardoor er uiteindelijk
kwartszand overblijft).
Aan de 4-sprong. met rechts het verboden pad en
links de zwerfstenen (inderdaad u bent hier net
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geweest). gaat u RD. Na 30 m gaat u aan de Ysplitsing R over het smalle paadje door de heide.
Aan het eind van het paadje gaat u RD (blauwe
ruit) over de grindweg met rechts het meer. De
grindweg wordt een stijgende grindweg, die naar
rechts buigt. Na 250 m gaat u boven aan de 3sprong bij boomzitbank RD (blauwe ruit) met
rechts prachtig uitzicht over het meer. Negeer
zijpaden. (U hoort nu even de autoweg HeerlenAntwerpen). Na 1 km gaat u bij wandelwissel (ww)
51 RD (groene rechthoek) verder over het brede
grindpad met rechts beneden nog steeds het
meer. (U verlaat hier de route van de blauwe ruit).
(Na 300 m, vlak vóór markeringspaal (groene
rechthoek) kunt u R het smalle paadje omlaag lopen
richting meer. Na bijna 100 m heeft u bij de steilrand
prachtig uitzicht over het meer).
Na 600 m gaat u aan de ruime 4-sprong bij
liggende witte berkenstammen (2019) R (groene
rechthoek). Aan de T-splitsing gaat u L (groen)
over het pad dat meteen naar rechts buigt.
Negeer zijpaadjes en 50 m verder loopt u langs
het Kikbeekje. U passeert een bruggetje en
negeer meteen zijpaadje rechts.
6. Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing bij
ww 53 R (blauwe ruit/wit-rood) en via brug steekt
u het Kikbeekje over. Meteen daarna gaat u aan
de T-splitsing bij volgende ww 53 L (wit-rood) en
even verder steekt via vlonderpad de kleine vijver
over. Aan de T-splitsing bij markeringspaal gaat u
R. Na 10 m bij bordje “hondenzone” gaat u L over
het paadje door de hondenzone met links de
bosrand. Bij boomzitbank, een fijne pauzeplek na
12,4 km loopt u verder RD. Negeer meteen
zijpaadje links en loop RD over het brede zwarte
grindpad dat naar rechts buigt. Let op! Negeer na
50 m het eerste smalle paadje links naar een berk
en 10 m verder gaat u L over het paadje met
rechts een 4-stammige berk. Volg dan RD het pad
met links afrastering. Negeer meteen graspad
rechts. Aan het eind gaat u voorbij klaphek
meteen R naar de doorgaande weg. Steek deze
weg over en loop RD (wit-rood) over de grindweg
met links het witte huis (huisnr. 199). Voorbij
afsluitboom volgt u RD (wit-rood) de grindweg.
Negeer na 30 m bospaadje links.
7. Na 400 m gaat u aan de kruising bij twee
ijzeren hekken L (groen/zwart/mountainbike
route) over de grindweg met links de bosrand en
rechts grasland. Aan de Y-splitsing gaat u R
(groen). Na 10 m gaat u aan de 4-sprong R (rr. 90)
over het bospad. Aan de volgende 4-sprong gaat
u RD (rr. 90/tweede pad R). Aan de kruising bij
ruiterknooppunt 90 gaat u RD (paars). Aan de
volgende kruising gaat u RD. (U verlaat hier de
paarse route). Aan de kruising bij afsluitboom gaat
u L over de bosweg.
Aan de 3-sprong bij
boomzitbank gaat u RD (paars). Negeer zijpaden.
Aan de kruising gaat u bij afsluitboom RD (rr. 91).

Aan de volgende kruising bij het plaatsnaambord
Opgrimbie gaat u R en u komt meteen weer bij de
mooie brasserie Aspermans, de sponsor van
deze wandeling, waar u binnen of op het terras
nog iets kunt drinken en eten o.a. een broodje
smos/broodje gezond. Ze hebben er o.a.
verschillende soorten koffie, chocomel en
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verschillende soorten speciaal bier op de tap. U
kunt de wandeling ook beginnen met een lekker
ontbijt. Het personeel, dat o.a. bestaat uit
vrijwilligers van de Meander en stagiaires van het
dienstencentrum Ter Engelen (kinderen en
volwassenen met een beperking) verneemt graag
wat u van de wandeling vindt.

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.

