1461. HILLESHAGEN 5,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Midden tussen de heuvels van Zuid-Limburg ligt nabij Mechelen de buurtschap Hilleshagen. Tijdens deze
gemakkelijke prachtige wandeling loopt u over een plateau met prachtig uitzicht over het vijf sterren
landschap Zuid-Limburg. Dan wandelt u met mooi uitzicht omlaag naar het Geuldal. U struint door
weilanden langs de meanderende Geul en dan loopt u omhoog naar Mechelen, waar u enkele prachtige
vakwerkhuisjes passeert. Vanuit Mechelen loopt u over o.a. mooie (gras)paden, waarbij u twee keer het
Mechelderbeekje oversteekt, terug naar het restaurant met mooi terras.

Startpunt: Restaurant Joseph, Hilleshagerweg 33b, Hilleshagen – Mechelen. Tel: 043-8518653. Dagelijks
open vanaf 09.00 uur. Rij links van de brasserie de inrit in en parkeer achter de zaak op de grote openbare
parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

5,71 km

1.20 uur

58 m

58 m

blz 2 van 3

1461. HILLESHAGEN 5,7 km
1. Vanaf de grote parkeerplaats loopt u terug naar
de doorgaande weg en gaat u L omhoog.
(Meteen rechts passeert u (nr. 94)
vakwerkhuis uit de 17e/18e eeuw).

het prachtige

Na 50 m gaat u meteen voorbij het voormalig
bakhuisje (‘t bakkus/klein vakwerkhuis met
muurkruis) bij zitbank en wegkruis L de klinkerveldweg omhoog. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong bij ijzeren hek L het holle (gras)pad
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u L over
de grind- veldweg met rondom prachtig uitzicht
over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg. Aan
de 4-sprong bij kruismonument (veldkruis) “de
Gulkoel” en drie zitbanken gaat u RD de grindveldweg omlaag.
(Zie voor meer info over het kruismonument het
infobordje dat in het parkje aan een berkenboom
hangt).
Beneden steekt u bij plaquette (verzetsstrijders/zie
infobord) op platte zwerfsteen, voormalig klooster
en twee wegkruisen, de doorgaande weg over en
loop RD de veldweg omlaag met nog steeds mooi
uitzicht.
(Hier staat aan de doorgaande weg links 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 rechts het voormalig Arnold Janssen
Klooster, dat tot aug. 2017 bewoond werd door de
Missiezusters van de Dienaressen van de Heilige
Geest).
Aan
de
3-sprong
bij
regenwaterbuffer
“Gulkoelenweg” gaat u RD. Vlak daarna aan de
volgende 3-sprong gaat u L.
(Schuin links voor u ziet u beneden de Johannes de
Doperkerk in Mechelen waar u straks langs komt.
Links boven ziet u de hoog gelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) in het “bergdorpje’ Vijlen).
Steek de doorgaande weg over en loop bij
stenen wegkruis en verbodsbord RD de asfaltveldweg omlaag.
2. Beneden aan de 3-sprong gaat u R met links
de bosrand.
(Hier ziet u schuin rechts voor u het ommuurde
klooster Mariëndaal (1851) in Partij met de mooie
ranke, spitse toren)

Vlak daarna gaat u bij zitbank L over het pad met
links de bosrand en rechts afrastering/weiland.
Aan de T-splitsing voor de Geul gaat u L. Vlak
daarna, aan de 3-sprong bij gedichtpaal en de
prachtige meander van de Geul, gaat u R en volg
het graspad met rechts de meanderende Geul,
het snelst stromend riviertje van Nederland. Na
300 m voorbij draaihekje (stegelke) loopt u verder
RD langs de Geul. 150 m verder aan de 3-sprong
bij twee stegelkes gaat u L het pad omhoog dat
na 100 m een haakse bocht naar rechts maakt.
(Voorbij de haakse bocht heeft u rechts mooi uitzicht
over het Geuldal).
Boven
voorbij
het
appartementencomplex
Johanitterhof en wegkruis met Latijnse tekst
gaat u voor picknickbank R over de parkeerplaats
omlaag. Aan de T-splitsing voor De Heerenhof
gaat u L over de klinkerweg die naar rechts en
links buigt.
(Oorspronkelijk (12e eeuw) was dit de commanderij
en pachthoeve van de Johanniterorde, die in 1797
werd opgeheven. De hoeve kwam toen in particulier
bezit. Het gebouw werd diverse malen door brand
verwoest en herbouwd. Nu is het een voormalige
carréhoeve. Het oudste deel van het huidige complex
is de tiendschuur (1754). Van 1986 tot 1999 deed
het dienst als gemeentehuis van Wittem. Nu (2021) is
er o.a. een hospice in gehuisvest).
Negeer klinkerweg links omhoog.
3. Steek bij zitbank, de achterkant van de
Johannes de Doperkerk (1810-1811) en de
begraafplaats waarop enkele oude grafstenen
staan
de doorgaande weg over en ga
L
omhoog. Vlak daarna aan de grote 3-sprong bij
ANWB-wegwijzer, wegkruis
en prachtige
vakwerkhuisjes gaat u R omhoog richting Vijlen.
(Meteen daarna bij huisnr. 12 passeert u een
prachtige vakwerkhuis met muurkruis. Bij huisnr. 5
passeert u links de voormalige meisjesschool met
boven op het dak een torentje met klokje).
Voorbij huisnr. 30 gaat u bij zebrapad R via
ijzeren doorgang over het brede tegel- klinkerpad
met links van u de basisschool A gen Wienberg.
(Het grote gebouw links aan de overkant van de weg
is een voormalig zusterklooster (1937-1986). De
zusters van het klooster gaven les
op de
naastgelegen meisjesschool).

Het klinkerpad wordt een dalend slingerend
asfaltpad.
(Na heel veel regenval kan, een eind verder op de
route, een heel klein stukje in het bos modderig zijn.
Wilt u dit niet lopen, ga dan waar het dalende
asfaltpad naar links en rechts buigt, L over het
graspad met links een meidoornhaag en rechts
afrastering/ weiland. Ga dan verder bij **** in dit
punt).

blz 3 van 3
Mechelderbeek over en loop dan RD door het
weiland omhoog met links afrastering. Vlak
daarna gaat u boven door het stegelke en ga dan
R over het brede graspad met links
meidoornhaag. Via volgende stegelke verlaat u
het brede graspad en loop dan via draaihekjes RD
door de weilanden.
(In het laatste weiland ziet rechts beneden het
meanderende Mechelderbeekje).

Beneden steekt u via bruggetje de Mechelderbeek
over.
Meteen voorbij de leuke zitbank (social sofa/zie
infobordje) gaat u aan de 4-sprong L het asfaltgrindpad omhoog met rechts van u de asfaltweg.

Bij ijzeren hek verlaat u de weilanden en dan gaat
u L de holle smalle asfaltweg omhoog. Boven bij
zitbank steekt u de doorgaande weg over en dan
gaat u bij wegkruis R het asfaltpad, parallel aan
de doorgaande weg, omhoog.

(Hier bij zitbank ziet u aan de overkant van het
beekje het openluchttheatertje. Dit theatertje, in de
volksmond bekend als het “stenen hutje” werd
decennialang gebruikt door de toneelvereniging
Kunst Door Oefening (1917). De grote stenen die hier
liggen zijn de “stoelen” van het theatertje. Jaarlijks
wordt hier tijdens de Sacramentsprocessie de H. Mis
opgedragen).

(Schuin rechts voor u heeft u weer mooi zicht op de
hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen).

Boven, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat
u bij wilgen en infobord L over het asfaltgrindpad. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(geel/zwart) en via de brug steekt u de
Elzettergrub over en loop dan RD met links een
speelveld. Even verder passeert u een draaihekje
en volg het brede graspad RD.
4. Na 300 m bij bosje en hoge populieren met
maretakken (mistletoe) gaat u L omlaag en loop
beneden door de rand van het dennenbosje, waar
het na veel regenval modderig kan zijn (klein
stukje). Bij draaihekje steekt via bruggetje de

U passeert rechts de met breuksteen gebouwde
St. Josephkapel (1947) waarnaar het restaurant
genoemd is
(De kapel is door de inwoners van Hilleshagen
gebouwd uit dankbaarheid voor Zijn bescherming
gedurende de oorlog).
U komt weer bij Restaurant Joseph, de sponsor
van de wandeling, waar u binnen of op het leuke
terras nog iets kunt eten of drinken. Ze hebben er
o. a uit eigen keuken heerlijke pizza's, pasta's,
huisgemaakte burgers en Limburgs zuurvlees
met frietjes en Belgische mayonaise en
appelmoes. U kunt er natuurlijk ook terecht voor
o.a. koffie en een heerlijk stuk Limburgse vlaai.
Men verneemt graag wat u van de wandeling
vindt.
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