272. MECHELEN 9,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling met hellingen gaat door een typisch Zuid-Limburgs landschap over glooiende weilanden,
langs bosranden met prachtige uitzichten. U passeert gehuchten als Elzet, Bommerig, Hurpesch,
Schweiberg, Dal en Bissen. Kenmerkend voor deze route zijn de vele vakwerkhuizen, het ene nog mooier
dan het andere!

blz 2 van 3
Startadres: Hotel – Herberg Hoeve De Plei, Overgeul 1, Mechelen. Tel: 043-4551284. U kunt parkeren in de
straat of op het Dr. Janssenplein aan de Meester Beukenweg (zie punt 2).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,38 km

2.15 uur

104 m

215 m

272. MECHELEN 9,4 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R en meteen
aan de T-splitsing L (Hoofdstraat) langs de
doorgaande weg.
(Hier aan de T-splitsing ziet u links bij hekje een groot
bakhuis (’t bakkes) dat bij hoeve de Plei hoort. In het
lager gedeelte bevindt zich de bakoven waar broden
en vlaaien werden gebakken. I.v.m. brandgevaar
stond ’t bakkes los van de boerderij).
U passeert meteen links een oorlogsbunker
(1940), infobord en gedenksteen.
(De bunker moest bij een eventuele inval van het
Duitse leger een eerste vorm van verzet bieden bij de
Geulovergangen)
Dan steekt u eerst de molentak (Bovenste en
Onderste Molen) van de Geul over en dan de Geul.
(Hier stroomt alleen water bij grote watertoevoer. Hier
stroomt links de Mechelderbeek in de Geul).
Blijf even links van de doorgaande weg lopen. Na
40 m gaat u bij het mooie huis (nr.42) over de
klinkerweg lopen, die langs de Mechelderbeek en
parallel aan de doorgaande weg loopt. Negeer
vlak daarna bij wegwijzer zijpad links. Steek bij
hotel Brull (huisnr. 24) de beek en vervolgens de
doorgaande weg (Hoofdstraat) over en loop RD.
(Rechts aan de doorgaande weg ziet u het pittoreske
vakwerkhuisje (no. 71) uit 1723).
Loop aan het pleintje met het hoge kunstwerk “A
gen Vogelstang” RD.. (U verlaat dus de doorgaande
weg).
2. Vlak daarna gaat u voor de parkeerplaats R (Dr.
Janssenplein). Dit wordt even verder de Meester
Beukenweg. Waar de asfaltweg bij wegkruis
(1995) naar links buigt, loopt u RD (blauw) via
draaihekje (stegelke) het weiland in. Negeer
houten brug rechts en loop RD. Let op! Ga nu
meteen voorbij het draaihekje L (blauw) over het
pad door het weiland richting volgend draaihekje.
Via twee draaihekjes loopt u het volgende
weiland omhoog. Boven gaat u via het stegelke
RD (blauw) over het pad gelegen tussen twee
afrasteringen. Aan de asfaltweg gaat u R (blauw).
Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L
(Kleebergerweg) omhoog. (Een eindje verder
passeert u links vakantiepark “Buitenplaats de
Mechelerhof”).

3. Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L
de veldweg (voetpad) omhoog. Boven bij
draaihekje buigt de veldweg naar rechts.
(Even verder bij zitbank heeft u mooi uitzicht). (Even
verder passeert u links (nr.4) het prachtige
vakwerkhuis met muurkruis).
Aan de T-splitsing bij wegkruis in het buurtschap
Elzet 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 (18601938) 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).
Meteen daarna bij het volgende stenen wegkruis
(1950) gaat u L (blauw) de verharde weg omhoog.
Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u R
(blauw) over het smalle pad dat even verder een
stijgend hol pad wordt. Aan de Y-splitsing gaat u
R (blauw). Meteen daarna aan de T-splitsing gaat
u weer R (blauw). Na 40 m gaat u L over het
bospad.
(Na 10 m ziet u rechts een zitbank. Hier heeft u
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid
Limburg).
Negeer zijpaden en blijf dit dalende bospad RD
volgen.

4. Beneden aan de 3-sprong bij ijzeren koker gaat
u RD.
(Deze ijzeren koker is een oud transformatorhuisje
van de P.L.E.M. (nu Enexis). In het verre verleden
opgekocht door Jeu Snakkers bosbezitter en
caféhouder in Mechelen. Hij wilde er een uitzichtplek
van maken om het wild te kunnen observeren).
Aan het weiland gaat u RD door de bosrand. Via
houten vlonder steekt u een waterstroompje over
en loop RD omhoog. Boven aan de T-splitsing
gaat u R (rood) omlaag door de bosrand. (Even
verder staat een zitbank met weer mooi uitzicht). Aan
de 3-sprong gaat u verder RD door de bosrand.
(U verlaat hier de rode route). Boven aan de
kruising gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u R
(geel/rode ruit op paaltje).
5. Aan de kruising gaat u L omlaag. Aan de 3sprong met 2 bomen in het midden gaat u L
omlaag. Let op! Na 30 m gaat u R het smalle pad
omlaag. Volg het smalle pad RD omlaag langs het
weiland en de bosrand met de vele
braamstruiken.
(U kunt hier ook links door het draaihekje gaan. Ga
dan meteen R en volg de afrastering, parallel aan het
smalle paadje, omlaag. Via stegelke komt u weer op
het pad, dat dan breder is).
Aan het ijzeren toegangshek bij witte woning (no.
23) gaat u L de klinkerweg omlaag.
(Het witte huis het Emmaus huis is als buitenhuis in
eigen
beheer
gebouwd
door
de
paters
Redemptoristen van Wittem in de jaren 1904-1905.
Het diende om priesterstudenten gedurende de hele
opleidingsperiode van zes jaar ontspanningsmogelijkheden te geven. Zij mochten tenslotte niet
naar huis gedurende hun priesteropleiding, ook niet
in de vakantieperiode. In 1972 kwam het huis in
particulier bezit. Links heeft u hier prachtig uitzicht
over Epen).
6. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en
boomkruisje gaat R (blauw) over de asfaltweg.
(Een prima pauzeplekje). U loopt nu door het
buurtschap Bommerig met een aantal prachtige
vakwerkhuizen.
(De nrs. 46-42-40-38-36-34 dateren allenaal uit de
18e eeuw. Tegenover nr. 34 ziet u een bakhuisje).
Negeer beneden bij woning met 32 zonnepanelen
op dak doodlopende veldweg links. Meteen
daarna, waar de asfaltweg bij het vakwerkhuis no.
30 en zitbank naar rechts buigt, gaat u L (blauw)
via het draaihekje het weiland in. Volg het pad
door het weiland RD omlaag. Aan de 3-sprong bij
draaihekje en veldkruis gaat u R (rood/blauw) en
volg het pad door de weilanden. Aan de asfaltweg
bij wegkruis gaat u L. Loop RD (blauw/zwart) en
steek de Geulbrug over. Aan de voorrangsweg
gaat u L. Meteen daarna gaat u bij zitbank R over
het brede voetpad/graspad, dat even verder en
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stijgend pad wordt. (Rechts in het weiland ziet u
een oorlogsbunker).
7. Boven in het buurtschap Schweiberg gaat u L
de asfaltweg omhoog. (U passeert weer enkele
mooie vakwerkhuizen). Aan de 3-sprong bij stenen
wegkruis gaat u R (groen) omlaag. Beneden aan
de T-splitsing bij groot wegkruis in het gehucht
Dal gaat u L (geel/groen).
(Even verder passeert u rechts een groot weiland
waarin mogelijk Schotse hooglanders (met horens)
lopen. Zie infobordje).
Negeer veldweg links. Vlak daarna gaat u in het
buurtschap Bissen scherp R (geel) de asfaltweg
omhoog langs huisnr. 12. (Dit is 5 m voor de 3sprong bij wegkruis en wegwijzer). De asfaltweg
wordt een stijgende veldweg. U begint nu rustig
aan de laatste klim van deze wandeling, een
pittige kuitenbijter. (Rechts in de verte ziet u de
hooggelegen St. Martinuskerk (1860) van Vijlen).
8. Bijna boven bij zitbank (een mooie uitpufplek met
prachtig uitzicht), veldkruis en de voormalige
grindgroeve Bissen (zie infobord) buigt het pad
rechts (geel) verder omhoog. Aan de 3-sprong
gaat u RD (geel) verder nog even omhoog.
Negeer boven zijpad links. Aan de 3-sprong, met
links de ingang van weiland gaat u R (geel) het
pad omlaag
(Omlaag lopend passeert u na 200 m rechts aan een
beukenboom een kastje met daarin het beeldje van
de H. Gerardus. Dit pad was vroeger een geliefd
wandelpad van de paters van Wittem. Bijna aan het
eind (vlak voor draaihekje) passeert u rechts op 10 m
afstand een Mariagrotje met de tekst 1906-1956. In
het metselwerk rondom het Mariabeeld zijn oude
hulzen van kogels verwerkt).
Via draaihekje verlaat u het bos en loop dan RD
(geel) het pad boven door het weiland omlaag.
Beneden gaat u R (geel) de holle veldweg
omlaag.
(Omlaag lopend passeert u na 150 m bij twee
ingangen
van
weilanden
rechts
het
herinneringsplaatje aan de Amerikaanse luitenant
Clinton Winters, die hier in het rechts gelegen
weiland op 26 dec. 1944 dood is gevonden. ZuidLimburg was toen al bevrijdt. Zie infobordje).
Beneden in de buurtschap Overgeul wordt de
veldweg een asfaltweg.
(U passeert hier rechts het ongevalskruis van Kelsey
Sijstermans. Dit 9 jarig meisje kwam in oktober 2003
bij het spelen in een nabij gelegen schuur onder een
vallende deur terecht).
Aan de T-splitsing bij waterpomp en muurkruis
aan vakwerkhuis gaat u R (rood/geel). U komt
weer bij de rijksmonumentale Hoeve De Plei (18e
eeuw), de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten en
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.

