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Een wandeling met hier en daar wat hoogteverschil over de schitterende Mechelse Heide met een prachtig 
uitzicht op het meer. De tweede helft gaat door de Mechelse bossen. Neem zelf drinken mee.  Af en toe 
komt u een zitbank tegen.  Na circa 5 km kunt u pauzeren bij restaurant de Salamander en na 8 km kunt u 
pauzeren bij het gezellige café de Statie, beiden met terras. Café de Statie is alle dagen open van 10 tot 18 
uur. Woensdag en donderdag gesloten.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Poort Mechelseheide, Joseph Smeetslaan 280,  Maasmechelen (B).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,91 km  2.20 uur  49 m  64 m 

 
 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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208. MECHELSE HEIDE  9,9 km 
 
Bijna het eerste gedeelte van de route is 
gemarkeerd met de gele zeshoek op paaltjes. Het 
tweede deel is gedeeltelijk gemarkeerd met de 
groene rechthoek op de paaltjes  
 

1.  Loop op de parkeerplaats naar de van 
schanskorven gebouwde grote schuilhut met 
infoborden. Ga nu opzij van de schuilhut bij 
brede lange zitbank R (fietsroute 55/gele zeshoek) 
de smalle asfaltweg omhoog. Volg nu tot nader 
order de route met de gele zeshoek. Waar boven 
de asfaltweg rechts de brug overgaat, gaat u bij 
wandelwissel (ww) 34 RD het smalle pad omlaag. 
Vlak daarna gaat u beneden aan de kruising RD. 
Negeer zijpaden.  Na 500 m gaat u beneden aan 
de 4-sprong gaat R het brede pad omlaag, dat een 
eindje verder links omhoog buigt. Negeer 
zijpaden. Aan de 3-sprong bij ww 35 gaat u R. 
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
boomzitbank R. 
 

2.  Aan de 3-sprong gaat u L omhoog met rechts 
beneden even de doorgaande weg. (Na 300 m 
heeft u boven prachtig uitzicht).  Na bijna 500 m 
gaat u aan 4-sprong bij 8-stammige boom R het 
brede trappenpad omhoog.  
 

(Na 100 m passeert u rechts boven een 
oorlogsbunker, die u binnen kunt lopen).  
 

Aan de 3-sprong bij 3-stammige  boom en  ww 31 
gaat u L. 
 

(U loopt nu dwars over de prachtige heide, die in de 
maanden augustus en september in bloei staat).  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L over het licht 
dalende pad.  
 

(Hier staat een boomzitbank en een grote zwerfsteen 
met de tekst “Nationaal Park Hoge Kempen 23-3-
2006”,, De route volgend passeert u even verder 
rechts het broeikassenmeetstation van de universiteit 
Hasselt (zie infobord)).  
 

Aan de kruising gaat u RD omlaag.  Beneden aan 
de Y-splitsing gaat u R.  Vlak daarna aan de 4-
sprong loopt u bij ww 36 RD het brede 
trappenpad omhoog. Boven bij boomzitbank, een 
genietplekje met mooi uitzicht,  volgt u het brede 
pad RD. Let op! Na bijna 100 m gaat u R over het 
pad door het naaldbos.    
 

 

4.  Aan de T-splitsing, einde naaldbos, gaat u bij 
www 37 L. 
 

(Hier heeft u schitterend uitzicht over het meer, een 
voormalige zandgroeve).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD omhoog. Aan de grote 
kruising bij 2 keien gaat u R omlaag. Let op! Let 

op! Na 200 m gaat u aan de 4-sprong met kleine 
paadjes RD het smalle grindpad steil omhoog.  
 

(U verlaat hier de gele route en loop dus NIET  R het 
steile pad omlaag).   
 

Helemaal boven bij 3-stammige boom en 
zwerfsteen buigt het pad naar links. Negeer 
zijpaden. Na bijna 400 m gaat u aan de 3-sprong 
voorbij volgende  zwerfsteen L omlaag. Negeer 
zijpad rechts omlaag. Beneden bij ww 34 en brug 
(hier bent u al geweest) gaat u R over de asfaltweg. 
 

(Degene, die niet wilt pauzeren en ook niet na 5,5 km 
wilt pauzeren maar dat pas na  8 km wil doen, steekt 
hier via houten brug de doorgaande weg over. Aan 
de ongelijke 4-sprong bij ww 33 gaat u L (oranje 
cirkel). Ga nu verder bij **** in punt).  
 

Voorbij de van schanskorven gebouwde grote 
schuilhut met infoborden gaat u bij houten 
afsluitboom L over de brede weg. U kunt hier na 
5,5 km pauzeren bij ‘restaurant ‘t Salamanderke. 
Loop verder RD. 
 

5. Steek via oversteekplaats de voorrangsweg 
(Joseph Smeetslaan) over en loop bij “houtwal” 
en gasleidingpaal 35 RD over het brede bospad. 
Aan de smalle asfaltweg gaat u R. Meteen daarna 
gaat u bij ww 33 L (oranje cirkel) over het bospad. 
**** Negeer meteen zijpad links en loop RD over 
de brede bosweg. (U verlaat hier de route van de 
oranje cirkel). Na 50 m gaat u aan de kruising RD. 
Negeer na 300 m voorbij rood gasleidingpaaltje 
(nr. 129) zijpad rechts. Meteen daarna aan de 5-
sprong gaat u R. Negeer zijpaden en volg het 
rechte pad RD. Na 600 m gaat u aan de T-splitsing 
L (groen rechthoek). Blijf nu de groene rechthoek 
tot nader order volgen. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u R. Voor grasveld waarop 
bremstruiken staan, buigt het bospad naar 
rechts.  Vlak daarna  gaat u aan de 3-sprong L 
over het pad met rechts de bosrand en links het 
veld met de bremstruiken. 
 

6. Aan de T-splitsing bij ww 28 gaat R (groene 
rechthoek) met rechts de bosrand en links open 
grasland. Negeer aan het eind van het groet 
grasveld zijpad links en loop RD het bos in. Na 
100 m gaat u aan de smalle asfaltweg bij www 27 
RD  (groene rechthoek) over het brede bospad en 
blijf de groene rechthoek volgen. 
 

Hier aan de smalle asfaltweg ziet u links de St. 
Barbarakerk (1934-1936) in de wijk Eisden-
Maasmechelen, een van de vijf mijnkathedralen.   
(U kunt hier links naar café de Statie, een mooie 
pauzeplek na 8 km wandelen. Open alle dagen van 
10.00 tot 18.00 uur. Wo. en do. gesloten.    
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Dit is het voormalig spoorstation Eisden waar u iets 
kunt eten en drinken. Sinds het begin van de 20ste 
eeuw heeft het station van Eisden een belangrijke rol 
gespeeld in het rijke mijnverleden dat Belgisch 
Limburg kent. Naast de tonnen “zwart goud” die dit 
station wekelijks passeerden, was het ook een 
eindstation voor de vele pendelaars die in de mijn 
van Eisden kwamen werken. In de jaren ’80 kwam er 
een einde aan het kolenvervoer en werd het station 
gesloten. .  
 

Aan de Y-splitsing gaat u L/RD. Meteen daarna 
aan de 4-sprong gaat u RD.  Aan de 3-sprong bij 
zwerfkei gaat u R.  Negeer zijpaden en blijf het 
pad RD volgen. Na bijna 700 m gaat u aan de T-
splitsing L. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R. 

Aan de ongelijke 4-sprong bij boomzitbank gaat u 
R. Negeer zijpaden. Na 400 m steekt u de smalle 
asfaltweg/fietspad over en loop RD. Meteen 
daarna steekt u de volgende smalle 
asfaltweg/fietspad  loop verder RD. Na 250 gaat u 
bij ww 29 L (oranje cirkel) over de volgende 
smalle asfaltweg/fietspad. (U verlaat hier de route 
van de groene rechthoek). Negeer zijpaden en blijf 
de smalle asfaltweg bij fietsknooppunt 60 en ww 
33 RD (fr. 61/bruin kruisje) volgen. Via houten 
brug steekt u de doorgaande weg en blijf dan de 
smalle asfaltweg verder volgen. U komt weer bij 
de van schanskorven gebouwde grote schuilhut, 
die aan de rand van de parkeerplaats staat. 

  
 

Bron:http://www.nationaalparkhogekempen.be    
 
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.  


