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Een mooie tocht met hellingen over de schitterende Mechelse Heide met  prachtige uitzichten op o. a. 
vennen. De route gaat door het Nationaal Park Hoge Kempen en is geheel gemarkeerd. U loopt van de 
Mechelse Heide via een verbindingspad naar de vallei van de Kikbeekbron alwaar u prachtig uitzicht heeft.  
De paarse heide bloeit in aug-sept.  Onderweg staan enkele zitbanken om te pauzeren. Neem zelf proviand 
mee.  Aan het begin van de wandeling passeert u het Beestige Boelbos, waar kinderen op een 
avontuurlijke en spelender wijze dieren kunnen leren kennen. Deze wandeling is verboden voor honden. 
 

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

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,93 km  3.25 uur  54 m  95 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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250. MECHELSE HEIDE  15 km – 5,5 km 
 
(De wandeling is geheel gemarkeerd met blauwe ruit of een X. De dungedrukte tekst is de routebeschrijving die u 
ter ondersteuning kunt volgen. De verbindingsweg X loopt u heen en terug. Het is hetzelfde stuk maar ziet er toch 
weer anders uit. 
 
1.   Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de grote 
schuilhut met infoborden. Bij deze schuilhut 
loopt u RD.  
 

(Loop over het rechts gelegen asfaltpad dat bestemd 
is voor voetgangers. Het links gelegen asfaltpad is 
bestemd voor fietsers).    
 

Na 200 m loopt u links langs de twee hoge 
korfschansmuren. Let op! Na 10 m bij hoog 
omheinde leidingpijp gaat u L het bospad 
omlaag, Aan de 4-sprong bij asfalt- fietspad gaat 
u L over de bosweg. Volg nu tot nader order de 
route van de blauwe ruit/rode driehoek/groene 
rechthoek (2 km) door het bos tot bij asfalt- 
fietspad. 
 

Meteen rechts passeert u de in- uitgang van het van 
het Beestige Boelbos, waar kinderen op een 
avontuurlijke en spelender wijze dieren kunnen leren 
kennen, U kunt ook via het Beestige Bos verder 
lopen.   
 

Negeer zijpad rechts. Aan de 4-sprong bij de 
volgende in- uitgang van het Beestige Boelbos gaat u 
RD.  Aan de 3-sprong bij wandelwissel (ww) 44 gaat 
u R.  Aan de T-splitsing voor heidegebied gaat u L.  
Vlak daarna aan de 3-sprong R. Negeer zijpaden. 
Aan de T-splitsing gaat u R omhoog en dan omlaag. 
Aan de volgende T-splitsing gaat u L. Negeer 
zijpaden. Aan alweer een T-splitsing gaat u R  U 
komt aan de kruising met het asfalt- fietspad (punt 2). 
 

2. Aan de kruising bij ww 46 en asfalt- fietspad 
gaat u L  (X) over het grindpad met rechts het 
asfalt- fietspad   
 

(U verlaat hier de route van de blauwe ruit/rode 
driehoek/groene rechthoek). 
 

(Degene, die 5,5 km loopt steekt hier bij www 46 het 
asfalt– fietspad over en loop RD (rode 
driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek/ 
pootafdrukjes). Ga nu verder bij **** in punt 5).   
 

U loopt nu het verbindingsstuk (2,2 km) naar de 
Kikbeekbron. Volg tot nader order de route van 
de bruine X.  Een eind verder loopt u da onder het 
autowegviaduct door en loop dan verder tot dat u 
bij een kruising komt met een paaltje met blauwe 
en groene markeringen. 
 

150 m verder passeert u gasleidingpaal no. 35. Aan 
de kruising met boswegen RD (fr.61). Na 400 m buigt 
het pad bij asfalt- fietspad links omlaag. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat R. Negeer zijpaden. Een eind 
verder buigt het pad links omlaag, Vlak daarna aan 

de 3-sprong gaat u L.  30 m verder gaat u aan de 
volgende 3-sprong R. Aan de T-splitsing gaat u R 
over de brede bosweg.  Loop via asfaltweg onder het 
autowegviaduct door. Meteen na het viaduct, waar 
het asfaltpad naar links buigt, gaat u via afsluitboom 
R over het pad.  Negeer een zijpad links en negeer 
de ingang van de camping.  Volg geruime tijd het pad 
tot een houten klaphek. Voorbij het hek L over een 
smal pad over een dijk.   
 

Let op: Net voor een ven gaat u R met links het  
ven.  
 

Negeer zijpaden en loop tot de kruising met het 
paaltje met blauwe en groene markeringen. (punt 3) 
 

3. Aan de kruising gaat u L (blauwe ruit).  U 
verlaat nu de route van de bruine X.  Volg nu de 
route van de blauwe ruit (5,2 km) totdat u weer 
een paaltje met de X tegenkomt. 
 

Aan de T-splitsing gaat u L. U passeert een klaphek. 
Aan de 3-sprong gaat u R.  Neem het eerste pad R 
en meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u L.  Steek 
het bruggetje over en ga meteen R en loop dan RD 
door het klaphek. U passeert een ven en via  klaphek 
komt u op een verhard fietspad waar u R  omhoog 
gaat.  
 

(Omhoog lopend heeft u rechts prachtig uitzicht op 
de vallei van de Kikbeekbron).   
 

U passeert een picknickbank, een prima pauzeplek.   
 

(Hier achter net over de doorgaande weg ziet u een 
alleraardigst kapelletje, eventueel ook (devoot!) te 
gebruiken als schuilplaats bij slecht weer).   
 

Waar het fietspad naar links buigt, gaat u R het 
zandpaadje omhoog naar een schitterend 
uitzichtpunt!.  Volg het pad verder naar links.  Bij 
zwerfsteen gaat u R door het klaphek.  U laat de 
vennen rechts liggen en volg geruime tijd het pad 
door de heide omhoog tot boven aan de steile rand 
bij zitbank en mooi uitzicht.  Volg verder het brede 
pad RD.  Aan de grote 3-sprong gaat u RD.  Neem 
dan het eerste bospad L.  Aan de 3-sprong gaat u R. 
Aan de volgende 3-sprong gaat u L.  Aan de 3-
sprong, met rechts een ven, gaat u R. Aan de 5-
sprong RD.  U komt weer aan de kruising met de X.. 
(punt 4)  
 

4.  Aan de kruising bij wandelmarkeringspaaltje 
met de X gaat u L (X).  U verlaat de blauwe ruit en 
volgt nu weer de route van de bruine X. U loopt 
nu weer het verbindingsstuk. 



  blz 3 van 3 

 

Houdt links aan en loop RD, links van het ven. Aan 
de afrastering gaat u L over de dijk.  Aan de T-
splitsing voor de snelweg gaat u R omlaag door het 
klaphek.  Aan het eind van het pad gaat u L via 
asfaltweg onder het autowegviaduct door. Meteen na 
het viaduct, waar het asfalt- fietspad naar links buigt, 
gaat u RD over de brede bosweg. Negeer zijpaden. 
Na 400 m gaat u L over het bospad. Aan de 3-sprong 
gaat u L. Na  30 m aan de volgende 3-sprong gaat u 
R het bospad omhoog dat meteen naar rechts buigt.  
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u  L. Voor het asfalt- 
fietspad buigt het pad naar rechts. Aan de kruising 
van boswegen gaat u RD (fr.60). U passeert weer 
gasleidingpaal 35. U komt weer bij de kruising bij 46 
waar u de blauwe ruit verlaten had. U  verlaat hier de 
route van de bruine X (punt 5). 
 

5.  Aan de 4-sprong bij ww 46 gaat u L (rode 
driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek/ 
pootafdrukjes) over het bospad  **** Even verder 
gaat u bij volgende ww 46 door het klaphek en 
loop RD (rode driehoek/blauwe ruit// 
pootafdrukjes) over het licht stijgende pad.  
 

(Hier staat bij klaphek rechts een grote boomzitbank).  
 

Volg nu tot bijna aan het eind de route van de 
blauwe ruit en pootafdrukjes (3 km). Negeer 
zijpaden 
 

Na 400 m gaat u R het smalle zandpad door de heide 
omhoog met rechts een helling met mooie heide. 
Volg nu geruime tijd het licht stijgende pad dat een 
eind verder een hol stijgend pad wordt.  Na bijna 700 
m gaat u boven aan de T-splitsing R over het pad 

met links de bosrand en rechts heide. Negeer 
zijpaden.  
 

(Na 400 m heeft u boven mooi uitzicht over de grote 
plas, die ontstaan is door zandafgraving. Hier ziet u 
links ook twee terrils (steenbergen) van de 
voormalige steenkoolmijn in Waterschei).   
 

Na 800 m gaat u bij ww 48 RD omhoog. (U verlaat 
hier de route van de rode driehoek). Bij houten 
doorgang gaat u L.   
 

(U heeft hier rondom schitterend uitzicht o. a rechts 
over het Maasdal). 
 

Meteen daarna passeert u  een op grond liggend 
zeshoekig oriëntatie  “bord”. Het pad wordt en dalend 
pad  over.  
 

(Even verder ziet u rechts in de verte koeltorens en 
hoge schoorstenen horend bij het DSM-complex in 
Nederlands Sittard-Geleen. Verder omlaag lopend 
ziet u aan het eind van rechts staande afrastering 
voor u de  hoge St. Barbarakerk, ook wel 
mijnkathedraal genoemd in Eisden-Tuindorp. Hier 
ziet u ook voor u de twee mijnschachten van de 
steenkoolmijn Eisden (1922-1987), waar in 1955 
maar liefst 7340 mijnwerkers werkten).  
 

Beneden na trappenpad gaat u door de twee 
klaphekken en ga R (rode driehoek/ 
hondenpootjes) over het betonen pad. (U verlaat 
hier de route van de blauwe ruit). Bij de twee hoge 
korfschansmuren loopt u RD over het links 
gelegen asfalt- voetpad. Na 200 m komt u voorbij 
de grote schuilhut weer bij de parkeerplaats.  
  

 
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.   

 


