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  blz 2 van 4 

 

Deze wandeling met enkele heuvels gaat door weilanden en langs bosranden met mooie uitzichten. In 
Vijlen kunt u pauzeren bij café A Gen Kirk. 
 

Startpunt: Café 't Pintje,  Hoofdstraat 25, Mechelen.  U kunt parkeren op de parkeerplaats Heerenhofweg 
achter de kerk. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,01 km  2.20 uur  95 m  151 m 
 

 
 

211. MECHELEN 10 km 
 

Start parkeerplaats Heerenhofweg bij groepshotel 
de Heerenhof: 
 

Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. 
Meteen daarna voor het appartementencomplex 
Johanitterhof gaat u L over de brede klinkerweg. 
Via ijzeren hek komt in het park. Aan de 3-sprong 
in het park bij muziekkiosk gaat u R omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de voormalige 
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice 
is gehuisvest. De oorsprong van het gebouw is 12e-
eeuws. Oorspronkelijk was dit de commanderij en 
pachthoeve  van de Johanniterorde, die in 1797 werd 
opgeheven. Daarna kwam de hoeve in bezit van 
particulieren. De hoeve  werd echter diverse malen 
door brand verwoest en herbouwd.  Het oudste deel 
van het huidige complex is de tiendschuur van 1754), 
 

Aan de uitgang van het park steekt u de 
doorgaande weg over en komt u bij  café ‘t Pintje.  
 

1. Met uw rug naar het café gaat u R. Meteen 
daarna aan de 3 -sprong bij de rijksmonumentale 
Johannes de Doperkerk (1810) met het mooie 
interieur gaat u R (Commandeurstraat) omlaag.  
 

(Het grote witte markant gebouw (nrs. 11-17) dat u 
hier 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 mochten betrekken).  
 

Na 100 m gaat u tegenover het vakwerkhuis met  
huisnummer 12 L het voetpad/asfaltpad omhoog. 
Aan de 3-sprong gaat u L met links beneden de 
Mechelderbeek.  
 

(Even verder bij grote platte zwerfstenen ziet aan de 
overkant van de Mechelderbeek het 
openluchttheatertje. Dit theatertje, in de volksmond 
bekend als het “stenen hutje” werd decennialang 
gebruikt door de toneelvereniging Kunst Door 
Oefening (1917). Jaarlijks wordt hier tijdens de 
Sacramentsprocessie de H. Mis opgedragen). 
 

Aan de 4-sprong bij leuke mozaïekzitbank (social 
sofa/zie infobordje) loopt u RD het asfaltpad 
omhoog. Boven, waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u bij  wilgen en infobord L over het 
asfalt- grindpad. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong voor brug R (geel-zwart) het asfaltpad 

omhoog met boven links van u de Elzettergrub en 
rechts achtertuinen van de  woningen. Aan de 
asfaltweg gaat u L omhoog. Na 100 m gaat u bij 
wegkruis R (blauw) via draaihekje/stegelke over 
het (gras)pad. Voorbij stegelke volgt u het pad RD 
door het weiland met links afrastering. (Rechts 
ziet u het voetbalveld van R.K.M.V.C.). Voorbij 
volgende draaihekje volgt u het smalle pad 
gelegen tussen afrastering. Na het volgende 
stegelke loopt u RD door het weiland omhoog.  
 

(Kijk boven  eens achterom en geniet van het 
prachtige landschap).  
 

2. U passeert nog 2 draaihekjes en ga dan L 
(blauw) de smalle veldweg omhoog. (Even verder 
staat een zitbank met prachtig uitzicht). Bij het 
prachtige vakwerkhuis (no.5) in de buurtschap 
Elzet wordt de veldweg een asfaltweg.  
 

(Even verder passeert u links (nr.4) het prachtige 
vakwerkhuis met muurkruis).  
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u R (blauw) 
de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts een wegkruis 
(Nestor Martin 1737) met daar tegenover een 
Mariagrotje. Nestor Martin was een fabriek (1860-
1938) in Huy (België) waar allerlei gietijzeren 
producten werden gemaakt, voornamelijk 
kolenkachels kolenkitten en kolenschoppen maar ook 
wegkruisen. 1737 is het type-nummer van het mooi 
vormgegeven wegkruis met een ‘standaard’ corpus 
en beneden een engel). 
 

Aan de T-splitsing bij stenen moordkruis gaat u 
R.  
 

(De tekst van dit oudste wegkruis van Mechelen is: 
“IHS Ano 1653 Den 8.8. B ist Maecke Koeckarts 
jaemerlick omkome. Goodt trost de sele Amen”. 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).  
 



  blz 3 van 4 

 

Meteen daarna bij het volgende stenen wegkruis 
(1950) gaat u L (blauw) de verharde weg omhoog. 
Negeer graspad rechts omhoog en blijf de 
stijgende verharde weg RD volgen. Aan de 3-
sprong in het Elzetterbosch gaat u voor de 
achterkant van groot infobord bij  afsluitboom L 
(rood) het pad omhoog. Negeer zijpad rechts. Aan 
de 3-sprong gaat u L (rood) omlaag. Vlak daarna 
aan de Y-splitsing gaat u L verder omlaag.  (U 
verlaat hier de rode route en u volgt even de groene 
driehoek van de mountainbike route).  
 

3. Het pad buigt beneden naar rechts. Negeer 
zijpad rechts omhoog. Meteen daarna aan de 
grote 4-sprong gaat u L en u loopt even verder 
via draaihekje een weiland in, dat u RD 
oversteekt.  Via volgende draaihekje verlaat u het 
weiland en ga dan L het bospad omhoog. Negeer 
bij afsluitboom zijpad rechts.  
 

(U passeert meteen een zitbank met mooi uitzicht).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij stenen 
veldkruis R (blauw) het pad door en langs de 
bosrand omhoog. (Een eind verder passeert u een 
wilduitkijkpost). Negeer zijpad rechts omhoog en 
loop RD tussen de wijngaarden door van het 
wijndomein St. Martinus, het eerste wijndomein 
dat Nederlandse rode wijn produceerde.  
 

(Wijndomein St. Martinus is het  grootste wijndomein  
van Nederland en is al enkel keren  uitgeroepen tot 
beste wijngaard van Nederland en België.  
 

Boven bij picknickbank loopt u RD over de 
veldweg. 
 

4. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de hooggelegen St. 
Martinuskerk in Vijlen (1860-1862) . Links van de 
kerk ziet u in de verte windturbines (EuroWindPark 
Aachen) in het Duitse plaatsje Vetschau, dat vlak bij 
Bocholtz is gelegen).  
 

Bij zitbank gaat u L de asfaltweg omlaag. Voor 
links staande alleenstaande eikenboom gaat u R 
(groen/geel) door het draaihekje en loop RD 
tussen de akkers door. Aan de asfaltweg gaat u L 
(groen/geel) omlaag. (Even verder passeert u links 
enkele mooie vakwerkhuizen. Zie infobord)).  
 

5. Negeer bijna beneden bij verbodsbord veldweg 
rechts. Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
muurkruis in de buurtschap Vijlenerstraat gaat u 
RD (Groenenweg).  Waar deze weg na 200 m 
begint te stijgen, gaat u na 50 m bij lantaarnpaal 
365 L (geel/geel-rood) via draaihekje over het pad 
gelegen tussen afrasteringen Negeer voorbij 
volgend stegelke bij haag zijpad links en volg het 
pad RD (geel/groen/geel-rood) door het  weiland 
richting kerktoren.  
 

(U loopt nu door het Mechelderbeekdal. Meteen links 
passeert u het voormalig pomphuisje “aan der 
Kunning” (1928). In 1906 begon de “Onderlinge 
Waterleiding Vijlen” met de aanleg van een 
waterleidingnet dat werkte op natuurkracht (water). In 
1928 is dit  pomphuisje gebouwd en werd er een 

elektromotor (waterpomp) in geplaatst. Via buizen 
werd het water getransporteerd naar acht tappunten 
in het dorp, waar de inwoners drinkwater konden 
halen.  Vanaf 2015 is het huisje een overwinterplaats 
voor vleermuizen. Voor meer info zie infobord).  
 

U passeert een volgend draaihekje en volg RD 
(geel/rood/geel-rood) het pad gelegen tussen 
twee afrasteringen.  
 

6. Via klaphekje loopt u RD over het smalle pad. 
Bij beeld van Maria troosteres der bedroefden 
gaat u L  het trappen- grindpad omlaag.  
 

(Als u wilt pauzeren, ga dan hier R het trappenpad 
omhoog. Aan de  asfaltweg bij bakkerswinkeltje gaat 
u L. Na 50 m komt u bij het met veel Heiligenbeelden 
ingerichte café A Gen Kirk, een leuke pauzeplek).  
 

Negeer bijna beneden in de buurt Vijlenerstraat 
bij leuk vakwerkhuisje zijpad rechts.  
 

(Rechts bij huisnr. 55 en bij de met breuksteen 
gebouwde stal ziet u rechts een mooi vakwerkhuis 
(17e eeuw)).  
 

Vlak daarna steekt u via brug het 
Mechelderbeekje, dat hier vlakbij ontspringt, over 
en loop RD de asfaltweg omhoog.  
 

(Even verder passeert u links de met aarde bedekte 
eco-woning).    
 

Aan de T-splitsing voor huisnr. 37 en bij wegkruis 
gaat u R over de asfaltweg.  
 

(Kijk hier nog even achterom). 
 

Aan de 3-sprong bij stenen wegkruis gaat u RD. 
Aan de kruising bij verkeersspiegel, wegkruis en 
Mariabeeld in de buurtschap Melleschet gaat u 
RD (rood). Waar de dalende weg naar rechts 
buigt, gaat u bij wegkruis en verbodsbord L 
(rood) de holle veldweg omhoog.  
 

(Hier staat rechts in de graft aan de asfaltweg een 
Mariagrotje. De route volgend passeert u bijna boven 
bij grote 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).  
 

Boven aan de 3-sprong bij houten schuur en 
veldkruis type vliegermodel gaat u R (rood) met 
rechts weer mooi uitzicht over het vijfsterren 
landschap Zuid Limburg. De veldweg wordt een 
dalende en dan weer een stijgende veldweg.  Na 
bijna 500 m gaat u aan de 3-sprong bij boomkruis 
RD (rood/blauw) het holle pad omlaag. Beneden 
steekt u via bruggetje een zijbeekje van de 
Mechelderbeek over en loop RD de veldweg 
omhoog. 
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7. Boven aan de ongelijke 4-sprong bij veldkruis 
gaat u R (blauw/rood) de brede grindweg omlaag 
met voor u mooi uitzicht.  Na 600 m steekt u 
beneden de Mechelderbeek over. Let op! Na 50 m 
gaat u tegenover inrit van huisnr 1 en bij 
lantaarnpaal nr. 768 L omhoog en via nauwe 
doorgang bij ijzeren hek loopt u een weiland 
binnen.  Negeer zijpaden en loop via draaihekjes 
RD door de weilanden met links beneden in de 
bosstrook de meanderende Mechelderbeek.  Een 
eind verder wordt het pad een graspad gelegen 
tussen afrastering en haag.  Let op! Bij draaihekje 
gaat u L door het weiland omlaag met rechts 
afrastering.   
 

(Na heel veel regenval kunt u hier ook verder RD 
lopen over het graspad gelegen tussen haag en 
afrastering. Aan het asfaltpad gaat u R. Ga dan 
verder bij **** in dit punt).  
 

Beneden steekt u via  bruggetje de 
Mechelderbeek over en loop dan RD over het 
paadje door de bosrand van dennenbos. (Dit 
paadje kan na veel regenval soms drassig zijn). Na 
20 m loopt u RD het weiland omhoog.  Boven aan 
de afrastering bij grote akker gaat u R (geel/zwart) 
boven door het weiland. Via draaihekje loopt het 
volgende weiland binnen en volg het pad RD. Via 
volgende draaihekje verlaat u het weiland en loop 

RD. Vlak daarna gaat R (zwart/geel) de brede 
“mattenweg” omlaag en steek bij speeltuintje en 
rechts hoogstaande staande waterpomp via brug 
de Elzetterbeek, een zijbeekje van de 
Mechelderbeek, over. Meteen na de brug gaat u 
aan de 3-sprong RD over het asfaltpad.  Aan de 
asfaltweg, die hier een bocht maakt, en bij oude 
knotwilg gaat u R en meteen daarna gaat u R het 
asfaltpad omlaag met links van u de asfaltweg. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u bij 
“Hondenbord” en mooie mozaïek zitbank gaat u 
R. Steek via bruggetje de Mechelderbeek over en 
loop het slingerende asfaltpad omhoog. **** Aan 
de doorgaande weg bij basisschool A gen 
Wienberg gaat u L omlaag.  
 

(Het grote gebouw aan de overkant van de weg is 
een voormalig zusterklooster (1937-1986). Bij huisnr. 
5 passeert u rechts de voormalige meisjesschool met 
op het dak een torentje met klokje. Op deze school 
gaven de zusters les).   
 

Aan de grote 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, 
wegkruis en muurkruis gaat u L (geel) omlaag 
richting kerk. Negeer zijwegen en blijf de dalende 
doorgaande weg RD volgen en u komt weer bij 
het gezellig ingerichte café ‘t Pintje, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. 

 

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.   
 


