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Tijdens deze panoramische wandeling met enkele heuvels wandelt u via het Mechelderbeekdal naar de 
buurtschap Vijlenerstraat. Dan wandelt u omhoog naar het Elzetterbos en dan omlaag naar de buurtschap 
Rott. Dan loopt u via veldwegen naar de buurtschap Elzet waar enkele prachtige vakwerkhuizen staan. 
Door weilanden met prachtig uitzicht loopt u naar Mechelen.  Hier kunt u het centrum inlopen om te 
pauzeren. De terugweg gaat door weilanden naar de buurtschap Hilleshagen. Via een panoramische 
veldweg loopt u weer terug naar het startpunt. De hele route biedt mooie uitzichten over de heuvels. Er 
staan ook voldoende zitbanken onderweg.  Ondanks het hoogteverschil is de wandeling niet zwaar.   U 
kunt deze wandeling combineren met wandeling 563 Vijlen tot een afstand van 20,2 km en tussendoor 
lekker eten bij Uit de Kunst. 
 

 
 

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/
http://www.uitdekunstvijlen.nl/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Hotel Restaurant Uit de Kunst, Vijlenberg 76, Vijlen. 
 

U kunt uw auto ook parkeren op de grote parkeerplaats aan de Pastorijweg. Met uw rug naar de parkeer-
plaats gaat u R omlaag. Beneden aan de doorgaande weg gaat u L omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 1.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,90 km  2.20 uur  120 m  162 m 
 

 
 

558. VIJLEN 9,9 km 
 

1. Met uw rug naar de voorkant van het hotel gaat 
u R (Vijlenberg/groen/blauw/rood) omhoog. 
Negeer zijweg links (Pastorijstraat) en loop verder 
RD richting kerk.  
 

**** (Rechts heeft u prachtig uitzicht over het 
vijfsterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Negeer boven bij kunstwerk “de zeven Rotten” (7 
gehuchten van Vijlen afgebeeld in 7 zaden)  en 
waterpunt van WML klinkerweg links.  
 

(U passeert rechts de St. Martinuskerk (1860- 1862), 
die te bezoeken is. Loop even via het kerkhof om de 
kerk heen en u heeft weer schitterend uitzicht). 
 

Let op!  Tegenover bakkerij en bij huisnr. 62 gaat  
u R het  trapje omlaag en volg even verder het 
stenen trappenpad omlaag. Bijna aan het eind 
van het trappenpad en voor rechts staand beeld 
van Maria troosteres der bedroefden, gaat u L 
(geel/groen/geel-rood) over het paadje met ijzeren 
reling. Na het klaphek loopt u het (gras)pad 
gelegen tussen afrastering omlaag. 
 

(Waar het pad beneden naar links buigt, ziet u rechts 
beneden een met aarde bedekte eco-woning).  
 

Via draaihekje (stegelke) loopt u de boomgaard 
binnen en loop  RD door de boomgaard waarin 
enkele oude bomen staan met de beschermde 
maretakken/mistletoe. (U loopt hier door 
Mechelerbeekdal). Even verder passeert u een 
stenen gebouwtje.  
 

(Het stenen gebouwtje is het voormalig pomphuisje 
“aan der Kunning”. 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. Ze infobord. Vanaf 2015 is het huisje een 
overwinterplaats voor vleermuizen. Zie infobord). 
 

Let op! 10 m voorbij dit gebouwtje gaat u R 
(groen) door het weiland  omlaag met rechts van 
u een doornhaag. Steek het Mechelderbeekje, dat 
hier ontspringt,  over en loop via stegelke het pad 
omhoog met links de mooie gerestaureerde 
voormalige boerderij.  

(Is dit door hoog water niet mogelijk, loop dan terug 
naar het stenen gebouwtje/voormalig pomphuisje 
waar u R door de boomgaard gaat en volg dan het 
pad gelegen tussen afrasteringen. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R omlaag. Aan de 3-sprong bij 
muurkruis gaat u RD. Ga dan verder bij ****   in  punt 
2). 
 

Aan de asfaltweg in de buurtschap Vijlenerstraat 
gaat u L omhoog. 
 

2. Aan de T-splitsing bij muurkruis gaat u R 
(Groenenweg). **** Negeer vlak daarna bij 
verbodsbord veldweg links en volg de asfaltweg 
RD (geel/groen) omhoog.  
 

(Een eindje verder passeert u links bij infobordje 
enkele mooie vakwerkhuizen).  
 

Let op ! Tegenover huisnr. 24 scherp gaat u R de 
grindweg (inrit) omhoog. Meteen daarna gaat u L 
(geel/groen) het pad omhoog. Volg het pad met 
rechts mooi uitzicht over Vijlen. Steek boven de  
asfaltweg over en loop RD (groen/voetpad) de 
trap omhoog en volg het pad dwars over de 
akker. Aan de 3-sprong van veldwegen gaat u RD 
(blauw). U passeert twee picknickbanken, die bij 
de wijngaard staan.  
 

(Rechts heeft u  weer prachtig uitzicht. U loopt hier 
tussen de wijngaarden van het wijndomein St. 
Martinus door, het eerste wijndomein dat 
Nederlandse rode wijn produceerde. Wijndomein St. 
Martinus is het  grootste wijndomein  van Nederland 
en is al enkele keren uitgeroepen tot beste wijngaard 
van Nederland en België. Bijna alle wijnen zijn 
bekroond met nationale en internationale prijzen).   
 

Omlaag lopend gaat u aan de bosrand bij bordje 
“Staatsbosbeheer” L het pad langs de bosrand 
van het Elzetterbos en de wijngaard omhoog.  (U 
verlaat hier de blauwe route). Aan de 3-sprong 
voorbij afsluitboom gaat u L langs de bosrand en 
wijngaard.  Negeer zijpaden en volg geruime tijd 
het licht stijgende pad langs de bosrand.  
 

(Een eind verder bij zitbank heeft u prachtig uitzicht. 
Hier ziet u o.a. de St. Martinuskerk. Rechts daarvan 
ziet u windturbines in het Duitse Vetschau 
(EuroWindPark Aachen)).  
 



Het pad buigt naar rechts. Meteen daarna aan de 
3-sprong gaat u L verder langs de bosrand met 
links het weiland.. (Hier ziet u links een boerderij).  
 

3. Aan de kruising, waar het weiland eindigt, gaat 
u R het brede bospad omlaag. Negeer zijpaden en 
blijf het dalende pad RD volgen. Beneden aan de 
bosrand en weiland buigt het pad naar rechts. 
Negeer zijpaden en volg nog geruime tijd het 
bospad. Een eind verder passeert u een zitbank 
met mooi uitzicht (4 km). Meteen  daarna aan de 
3-sprong bij stenen veldkruis loopt u RD.  Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Rott bij houten eco-
woning gaat u L (blauw) omlaag. Na 20 m gaat  u 
R (blauw) de veldweg omhoog langs huisnr. 63a.  
(Even verder heeft u weer mooi uitzicht). Aan de T-
splitsing bij boomkruis gaat u L (rood/blauw) het 
holle pad omlaag. Beneden steekt u via bruggetje 
het Hermensbeekje, een zijbeekje van de 
Mechelderbeek, over en loop RD de veldweg 
omhoog.  Boven aan de 4-sprong  bij wegkruis 
gaat u L over de asfaltweg. U loopt de buurtschap 
Elzet binnen. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u 
R (Schreursweg/blauw) over de doodlopende 
weg. 
 

4. Voorbij het mooie vakwerkhuis (no. 5) gaat u 
RD (blauw) over de veldweg.  
 

(U passeert na circa 25 m een zitbank, een prachtig 
pauzeplekje na 5,3 km).  
 

Let op! 25 m verder gaat u R (blauw) via het 
draaihekje het weiland in en ga dan meteen L. 
Volg nu het pad via stegelkes door en langs de 
weilanden RD omlaag richting kerktoren van 
Mechelen.  
 

(U heeft hier weer prachtig uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid-Limburg o.a. links op Epen. 
Beneden passeert u links het sportcomplex van 
R.K.M.V.C.).  
 

Aan de asfaltweg bij bijzonder wegkruis gaat u L 
omlaag. Na ruim 50 m gaat u bij infobord R over 
het asfaltpad langs een zitbank en met rechts de 
begroeide Elzettergrub.   
 

(Waar het asfaltpad bij achtertuinen begint te dalen, 
kunt u R via stapstenen naar het herinneringskruis 
aan Sjeu Snakkers, die veel heeft betekend voor het 
Mechelse verenigingsleven, lopen).   
 

5. Beneden aan de T-splitsing  steekt u  R  via  
brug  u de Elzettergrub over en loop dan RD met 
links een speelveld. 
 

(Als u iets wilt drinken, kunt u hier naar het centrum 
van Mechelen lopen (350 m). Ga hier aan de 3-
sprong L. Bij oude knotwilg en waar de asfaltweg een 
bocht maakt, gaat R het asfaltpad omlaag. Negeer 
zijpaden en blijf het pad RD volgen met beneden 
rechtst van u de Mechelderbeek  Aan  de klinkerweg 
gaat u R en u komt in centrum van Mechelen waar 
verschillende horecagelegenheden zijn).  
 

Voorbij het stegelke volgt u RD (geel/zwart) het 
brede graspad.  Na 300 m  bij bosje en hoge 
populieren met maretakken (mistletoe) gaat u L 
omlaag en loop beneden door de rand van het 

dennenbosje waar het na veel regenval modderig 
kan zijn (klein stukje) Bij draaihekje steekt via 
bruggetje de Mechelderbeek over en loop dan RD 
door het weiland omhoog met links afrastering. 
Vlak daarna gaat u boven door het stegelke en ga 
dan R over het brede graspad met links 
meidoornhaag. Via volgende stegelke verlaat u 
het brede graspad en loop dan via draaihekjes RD 
door de weilanden.  Bij ijzeren hek verlaat u de 
weilanden en dan gaat u L de  holle smalle 
asfaltweg omhoog. Boven bij zitbank steekt u de 
doorgaande weg over en dan gaat u bij wegkruis  
R het asfaltpad parallel aan de doorgaande weg 
omhoog.   
 

(Schuin rechts voor u heeft u weer mooi zicht op de 
hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen).  
 

U passeert rechts de met breuksteen gebouwde 
St. Josephkapel (1947)  die door de inwoners van 
Hilleshagen uit dankbaarheid voor Zijn 
bescherming gedurende de oorlog.   
 

Even verder passeert u rechts het prachtige 
vakwerkhuis nr. 94 uit 17e/18e eeuw).  
 

Meteen voorbij voormalig bakhuisje (’t 
Bakkes/klein vakwerkhuisje met muurkruis) gaat u 
bij wegkruis en zitbank L (zwart/blauw) de klinker- 
veldweg omhoog. Negeer vlak daarna graspad 
links omhoog en loop RD (blauw) de veldweg, die 
en smal pad wordt, omhoog. Boven aan de 4-
sprong bij veldkruis gaat u R (blauw/rood).  6. 
Vlak daarna aan de  4-sprong bij betonnen pad 
gaat u L (blauw). Volg geruime tijd deze 
panoramische veldweg met links mooi uitzicht. 
Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u R 
(blauw/rood) omlaag. Steek bij wegkruis de 
doorgaande weg over ga RD de asfaltweg omlaag 
richting buurtschap Melleschet. Na 100 m gaat u 
L door het draaihekje en volg het graspad schuin 
rechts door het weiland. Na de graft gaat u links 
richting alleenstaand draaihekje. Volg het pad nu 
verder RD het weiland richting kerktoren Vijlen, 
die vanuit de weide omtrek te zien is en als 
landmark fungeert.   
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht op de buurtschap 
Melleschet).  
 

Via draaihekje verlaat u weer het weiland en volgt 
u RD het smalle pad, gelegen tussen twee 
afrasteringen. Aan de asfaltweg gaat u R. 
 

(Hier ziet u links de overblijfselen van de  
cementfabriek Vijlen (1875 –1929), de eerste 
Nederlandse cementfabriek).   
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u  L 
(rood/blauw/groen) de smalle asfaltweg omhoog.   
 

(Hier staat links een infobord waar u meer te weten 
komt over de cementfabriek Vijlen).  
 

Boven gaat u L terug naar Uit de Kunst, de 
sponsor van deze wandeling,  waar u  binnen of 
op het mooie terras met prachtig uitzicht nog iets 
kunt eten of drinken.  


