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Deze wandeling met hellingen gaat eerst door het schaduwrijke Mechelse Bos. Het tweede gedeelte gaat 
over de Mechelse Heide en tussen twee grindmeren door met prachtig uitzicht.  Aan het eind beklimt u via 
een steile helling het hoogste punt van de heuvel. Neem zelf proviand mee, bij punt 3,4,5 staat een zitbank.  
 

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

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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295. MECHELSE HEIDE  9,6 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
grote doorgaande weg. 
 

(U kunt ook via de “fietsbrug” de doorgaande weg 
oversteken. Loop dan richting overdekte infobord, ga  
R u steekt via de brug de doorgaande weg over. Ga 
dan verder bij **** in dit punt). 
 

Steek deze over en ga bij gasleiding paal no. 35  
RD (fietsroute 55/61) over de brede bosweg. 
Steek RD de smalle asfaltweg (fietspad) over en 
loop RD over het bospad..**** Let op! Neem nu 
meteen het bospad L (oranje cirkel). Volg nu tot 
nader order de oranje cirkel. Aan de 4-sprong RD. 
Aan de volgende 4-sprong RD omhoog. Bijna 
boven aan de 3-sprong RD verder omhoog. 
Boven aan de 3-sprong bij boomzitbank RD 
omlaag. Neem daarna het eerste pad R.   
 

2. Beneden aan de kruising gaat u L. Aan de 3-
sprong RD. Vlak daarna neemt u bij “container” 
het eerste pad R. Negeer zijpad rechts. Vlak 
daarna aan de ruime 3-sprong L. Negeer zijpaden 
en loop bij kruisingen RD en volg nu lange tijd 
alsmaar RD (oranje cirkel). 
 

3. Aan de ruime kruising bij gasleidingpaal no. 35 
en boomstamzitbank gaat u L.(U verlaat hier de 
oranje cirkel. Volg nu tot nader order de paarse 
trapezoïde.   
 

(Rechts van dit pad ziet u de  spoorlijn no. 21 B, 
Eisden-As en was hoofdzakelijk voor kolentransport. 
Thans is de toestand van het baanvak vanaf As tot 
Eisden dermate slecht dat de lijn volledig is 
stilgelegd. die nog enkel tot 2015  gebruikt werd  voor 
toeristische exploitatie).  
 

Aan de Y-splitsing L. Vlak daarna aan de kruising 
gaat u RD.  Aan de 3-sprong, voor de open plek in 
het bos,  gaat u R over de zandweg R. (Dus niet 
over het bospaadje). Negeer zijpaden en volg lange 
tijd dit pad RD (paarse trapezoïde).    
 

4. Aan de doorgaande weg gaat u L over het 
fietspad en steek na bijna 50 via oversteekplaats 
de doorgaande weg over en ga dan L over het 
fietspad. Steek kort daarna de brede asfaltweg 
RD over. Ga nu meteen R (paarse trapezoïde) 
over het bospaadje richting gebouwtje waarvan 
de muren bestaan uit korfschansmuren Loop 
links langs dit gebouwtje en loop een eindje 
verder het paadje omlaag en loop RD over het 
pad door de Mechelse heide.  Aan de 3-sprong, 
bij een 3-stammige eik, gaat u R (gele zeshoek) 
over het mooie pad door de heide. U verlaat hier 

de paarse trapezoïde en volg nu tot nader order 
de gele zeshoek.  
 

5. Aan de T-splitsing bij boomstamzitbank, een 
prima pauzeplek en grote zwerfsteen met de tekst 
“Nationaal Park Hoge Kempen”, gaat u L. Aan de 
kruising gaat u RD en volg geruime tijd het pad 
RD het mooie heidegebied en geniet van de stilte 
en de mooie natuur. Beneden aan de Y-splitsing 
gaat u R.  Vlak daarna aan de 4-sprong voor de 
boshelling gaat u R over het brede zandpad 
beneden langs de links gelegen helling. U verlaat 

hier de gele zeshoek. (Ga dus hier dus niet links).  
Na geruime tijd buigt het pad naar links. Negeer 
zijpad links en loop RD omhoog. Negeer zijpaadje 
rechts en loop RD omhoog met links naaldbos en 
rechts een afzetting.   
 

6. Aan de T-splitsing bij 2 grote zwerfkeien en 
zitbank gaat u R (rode driehoek).  
 

(U kunt hier 10 m RD over het gras lopen en dan 
heeft mooi uitzicht over het grindmeer).  
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L. (U verlaat 
hier even de rode driehoek) 
 

(Als u hier aan de Y-splitsing R gaat, dan heeft u 
meteen mooi uitzicht op het andere grindmeer).  
 

Ga RD en volg het dalende steile paadje omlaag 
met mooi uitzicht. Beneden loop nog even RD en 
u komt aan een vlonder/bruggetje pad. Ga L met 
links het meer en rechts hekwerk. Aan de 3-
sprong gaat u R (rode driehoek) het bospaadje 
omhoog Ga door/langs het klaphek en loop rustig 
de steile helling. Bijna boven heeft u achter u  
prachtig uitzicht o.a. op de twee meren.   
 

7.   Aan de T-splitsing gaat u L omhoog met 
rechts een bank. U verlaat hier de rode route. Het  
pad (blauwe ruit) maakt enkele bochten en dan 
passeert u weer een zitbank en u loopt naar het 
hoogste punt van de heuvel. Voor de trap gaat u 
L. 

 

(Hier heeft u bij zitbank schitterend uitzicht. Op de 
stalen zeshoek op de grond kunt u zien waar u naar 
toe kijkt. Links ziet u de steenbergen van de 
voormalige steenkolenmijn Eisden, de Sint Barbara 
kerk (mijnkathedraal) in Eisden en de 
mijnschachten).  
 

Voor de zitbank gaat u L/RD. Negeer zijpaden en 
volg het pad RD omlaag (U verlaat weer even de 
blauwe ruit). Beneden gaat u door het klaphek en 
loop dan RD langs de hoge schanskorfmuur over 
de asfaltweg terug naar de parkeerplaats.  

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,57 km  2.15 uur  47 m  126 m 


