686. MECHELEN 7,3 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige maar gemakkelijke wandeling wandelt u door weilanden en over veldwegen
naar het buurtschap Rott. Dan maakt u een mooie lus door het Elzetterbos. De terugweg gaat door het
buurtschap Elzet met fraaie vakwerkhuizen en door mooie weilanden. Tijdens de route heeft u mooie
vergezichten. Neem zelf proviand mee, onderweg staan enkele zitbanken.
Startpunt: Parkeerplaats achter de kerk bij groepshotel De Heerenhof aan de Heerenhofweg 9 te Mechelen.
GPS afstand
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Totaal omhoog
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98 m

111 m

blz 2 van 3

686. MECHELEN 7,3 km
1.
Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R.
Meteen daarna voor het appartementencomplex
Johanniterhof gaat u L over de brede klinkerweg.
Via een ijzeren poort komt in het park. Aan de 3sprong in het park gaat u R omlaag.
(Hier heeft u mooi uitzicht op voormalige
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice
is in gehuisvest).
Aan de uitgang van het park gaat u L (geel) de
doorgaande weg omhoog.
(Hier hangt links aan de muur een infobordje
betreffende de Heerenhof. Ga nu verder bij **** in
punt 1)
Negeer bij de Johannes de Doperkerk (1810 1811) met het mooie interieur zijweg rechts
omlaag.
(Het grote witte markant gebouw (nrs. 11-17) dat u
hier rechts ziet, is het Panhuis (1724-1734). Dit is de
voormalige dwangbrouwerij van de heren van
Wittem. Dit hield in dat de inwoners van
Mechelen het bier enkel van deze brouwerij mochten
betrekken).
Negeer aan het einde van kerk, waar op het
kerkhof enkele oude grafstenen staan, zijweg
links. Vlak daarna aan de grote 3-sprong bij
ANWB-wegwijzer,
wegkruis
en
prachtige
vakwerkhuisjes gaat u R omhoog richting Vijlen.
(Meteen daarna bij huisnr. 12 passeert u een
prachtige vakwerkhuis met muurkruis. Bij huisnr. 5
passeert u links de voormalige meisjesschool met
boven op het dak een torentje met klokje).
2. Voorbij huisnr. 30 gaat u bij zebrapad R via
ijzeren doorgang over het brede tegel- klinkerpad
met links van u de basisschool A gen Wienberg.
(Het grote gebouw links aan de overkant van de weg
is een voormalig zusterklooster (1937-1986). De
zusters van het klooster gaven les
op de
naastgelegen meisjesschool).
Het klinkerpad wordt een dalend slingerend
asfaltpad. Beneden steekt u via bruggetje de
Mechelderbeek over. Meteen voorbij de leuke
zitbank (social sofa/zie infobordje) gaat u aan de
4-sprong L het asfalt- grindpad omhoog met
rechts van u de asfaltweg.
(Hier bij zitbank ziet u aan de overkant van het
beekje het openluchttheatertje. Dit theatertje, in de
volksmond bekend als het “stenen hutje” werd
decennialang gebruikt door de toneelvereniging
Kunst Door Oefening (1917). De grote stenen die hier
liggen zijn de “stoelen” van het theatertje. Jaarlijks
wordt hier tijdens de Sacramentsprocessie de H. Mis
opgedragen).

Boven, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat
u bij wilgen en infobord L over het asfaltgrindpad. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD
(geel/zwart) en via de brug steekt u de
Elzettergrub en loop RD (geel/zwart) over het
brede pad met links een speelveld. 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.
(In het laatste weiland ziet
meanderende Mechelderbeekje).

beneden

het

3. Bij ijzeren hek verlaat u de weilanden en dan
gaat u de smalle asfaltweg R omlaag en u steekt
weer de Mechelderbeek over. Volg nu 600 m RD
de stijgende brede grindweg RD. Boven aan de 4sprong bij wegkruis gaat u L (rood/blauw) de
veldweg omlaag Beneden steekt u via bruggetje
een zijbeekje van de Mechelderbeek over en loop
dan het smalle holle stenige pad omhoog. Boven
aan de 3-sprong bij boomkruis gaat u R (blauw)
over de veldweg. Aan de asfaltweg in de
buurtschap Rott gaat u L (blauw) de asfaltweg
omhoog. Vlak daarna, tegenover houten ecowoning (no. 63), gaat u R (blauw) de veldweg
omhoog. Aan de 3-sprong bij stenen veldkruis
gaat u RD langs de zitbank, een mooie pauzeplek
na 3,4 km. Vlak daarna bij afsluitboom gaat u het
eerste brede bospad L omhoog.
4. Neem nu het eerste pad schuin R. Het pad
buigt naar links. Aan de 4-sprong gaat u R
omlaag. Beneden aan de T-splitsing voor weiland
gaat u L over het pad dat even verder stijgt. Neem
dan het eerste bospad R omlaag. (Rechts tussen
de bomen ziet u nog steeds het weiland). Beneden
aan de kruising loopt u RD (rood) omhoog.
Negeer meteen zijpad links omhoog en volg het
pad RD parallel aan het weiland. Het pad buigt
links omhoog. Bijna boven aan de 3-sprong gaat
u RD (rood). Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u
R (rood).
(Als u hier RD loopt,, dan komt u bij een heel grote
zwerfsteen, die herinnert aan de grindgroeve
Elzetterbosch. Zie infobord).
Negeer zijpad links.
Aan de T-splitsing bij
afsluitboom en achterkant groot infobord gaat u
R de grindweg omlaag.

Vlak daarna bij zitbank (prachtig uitzicht) wordt de
grindweg een dalende verharde weg. Negeer
zijpad scherp links.

blz 3 van 3
Aan de 3-sprong bij wegkruis in de buurtschap
Elzet gaat u L (Schreursweg/blauw) over de
doodlopende weg.

5. Aan de T-splitsing bij stenen wegkruis (1950)
gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong voorbij
stenen moordkruis gaat u L (blauw) de smalle
asfaltweg omlaag richting Mechelen.

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

(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.

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

Een eind verder passeert u links bij het eerste
huis een wegkruis (Nestor Martin 1737) met daar
tegenover bij woning 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).

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

40 m verder waar de veldweg naar links buigt,
gaat u R (blauw) via het draaihekje het weiland in
en ga meteen L. Volg nu het pad door de
weilanden via stegelkes RD omlaag richting
kerktoren van Mechelen.
(U heeft hier 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 wegkruis gaat u L (blauw)
omlaag.
6. Negeer asfaltpad rechts en zijweg rechts
omhoog. Beneden aan de kruising bij muurkruis
gaat u RD (Burg. Pappersweg). Negeer zijwegen.
Beneden aan de T-splitsing bij het hoge
kunstwerk “A gen Vogelstang” gaat u R
(Hoofdstraat). Links passeert u restaurant Proeff,
de sponsor van deze wandeling en ga dan L door
het park terug naar de parkeerplaats.
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