570. VIJLEN 11,2km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze panoramische wandeling met wat heuvels wandelt u over mooie veldwegen richting het
buurtschap Partij en het Geuldal. Na een mooi stukje langs de Geul en wat akkers komt u in Mechelen waar
genoeg horeca ligt. De terugweg gaat over een panoramische weg omhoog en dan klimt u het Elzetterbos
in. Dan omlaag langs de gehuchten Rott en Melleschet. Er staan genoeg zitbanken onderweg.
Startadres: Hotel Restaurant café Cuba Libre, Mamelisserweg 16-18 Vijlen.
(Rij rechts van het café de weg in, daar kunt u parkeren).

blz 2 van 3

Gps afstand: 11200m
Looptijd: 2.25 uur
Hoogteverschil: 98m

570. VIJLEN 11,2km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
gaat u R en meteen weer R (Mamelisserweg) over
de doorgaande weg.
Negeer zijweg rechts.
Meteen daarna gaat u bij verbodsbord L (rood)
over de veldweg, die later een smaller pad wordt.
(Rechts beneden ziet u de torentjes van de abdij Sint
Benedictusberg in Mamelis, beter bekend onder de
naam “Abdij van Mamelis” (1923). (Indien even
verder de rode vlag van de schutterij hangt, draai dan
om en ga R over de asfaltweg. Even verder aan de 5sprong bij ANWB wegwijzer gaat u R richting
Mechelen. Na 500 m. gaat u aan de 4-sprong bij
wegkruis R (blauw/rood) over de veldweg. Aan de
volgende 4-sprong bij veldkruis gaat u L (blauw). Ga
dan verder bij **** in dit punt). Even verder passeert
u links de 2 schietbomen met kogelvanger van
schutterij St. Joseph (1901). Aan de 4-sprong
gaat u RD (blauw) even omhoog. **** Na bijna 1
km gaat u aan de 4-sprong bij betonnen weg R.
Vlak daarna aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u
RD (rood) over de brede veldweg. (U passeert
meteen links een zitbank met prachtig uitzicht over
het 5 sterren landschap Zuid-Limburg). Negeer na
350 m. graspad links omlaag en loop verder RD
(rood/zwart) over de hooggelegen veldweg. Aan
de 4-sprong bij 3 zitbanken en veldkruis gaat u
RD (zwart) omlaag (Beneden passeert u rechts het
Arnold Janssen Klooster dat momenteel dienst doet
als klooster, bezinnings- en retraitehuis. Het wordt
momenteel bewoond door de missiezusters van de
H. Geest. Deze orde werd in 1889 gesticht door de
H. Pater Arnold Janssen). Steek bij gedenksteen
(verzetsstrijders), wegkruis en ongevalskruis de
doorgaande weg over en ga RD (zwart) de
veldweg omlaag. (Hier kwam op 8 april 1946 de 21
jarige uit Mechelen afkomstige Angèle Pleyers om
het leven. Zij is in de bocht van een vrachtwagen
gevallen die melkbussen vervoerde). Aan de 3sprong vóór de regenwaterbuffer Gulkoelerweg
gaat u RD (zwart). Vlak daarna aan de volgende
3-sprong gaat u L (zwart).
2. Steek de voorrangsweg en loop bij betonnen
wegkruis (1981) RD (zwart) de asfaltweg/veldweg
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u L
(rood/zwart) over het (gras)pad met rechts van u

de bosrand. Aan de 3-sprong bij “gedichtpaaltje”
gaat u L (rood/zwart) over het pad met rechts van
u de meanderende Geul, het snelst stromend
riviertje van Nederland. Negeer zijpaden en volg
het pad geruime tijd RD (rood/zwart) door de
weilanden. Bij twee draaihekjes (stegelkes) gaat u
L over het smalle pad langs de afrastering en
akker. Volg nu het pad, dat een eind verder een
haakse bocht naar rechts maakt, langs de
afrastering
van
het
weiland.
Bij
het
appartementencomplex
Johanniterhof
in
Mechelen buigt het pad links omhoog. Blijf links
van de afrastering omhoog lopen. Boven bij 2
zitbanken gaat u R over het voetpad. Voor de
ingang van de Heerenhof gaat u R over de
klinkerweg. Vlak daarna gaat u voor het
appartementencomplex L over de brede
klinkerweg. Via ijzeren poort komt in het park.
Aan de 3-sprong in het park gaat u R omlaag.
(Hier heeft u mooi uitzicht op de voormalige
kasteelhoeve Heerenhof waarin nu o.a. een hospice
is gehuisvest).
3. Aan de uitgang van het park steekt u de
doorgaande weg over en gaat u R langs de
doorgaande weg omlaag. (Hier hangt links aan de
muur een infobordje betreffende de Heerenhof. Aan
de linkerkant liggen de cafés en ’t Pintje waar u kunt
pauzeren. Even verder aan de route in Mechelen
passeert u broodjeszaak Im Cardinal (nr. 49 A),
restaurant de Oude Brouwerij (terras) en café De
Paardestal,, allen leuke pauzeplekken).
Negeer
zijpad links. Aan de 3-sprong bij pleintje met het
hoge kunstwerk “A gen Vogelstang” gaat u L over
de klinkerweg. (Rechts op de hoek ligt het pittoreske
vakwerkhuisje (no. 71) uit 1723 met het apart
voortuintje). Vlak daarna gaat u R (Dr.
Janssensplein/blauw). Een eindje verder heet de
weg Mr. Beukenweg. Waar deze weg bij wegkruis
(1995) naar links buigt, loopt u RD (blauw) via
draaihekje (tegelke) 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
zitbank en wegkruis gaat u L (Kleebergerweg)
omhoog. Volg nu 1 km deze stijgende smalle
asfaltweg RD.
( Even verder passeert u links
vakantiepark de Mechelerhof). Negeer veldweg
(voetpad) links. (Rechts heeft u hier weer prachtig
uitzicht). Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u
L.
4. Meteen daarna aan de 3-sprong bij stenen
wegkruisen gaat u R (blauw) over de smalle
asfaltweg. (Het wegkruis links (oudste wegkruis van
Mechelen) is een moordkruis met de tekst: “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). Let op! Waar de verharde weg naar
links buigt, gaat u R (blauw) het smalle holle pad
omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L. Vlak daarna
aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (rood) over
de brede grindweg/bospad omhoog. Aan de 4sprong bij afsluitboom gaat u L. Steek het
grasveld over en loop vervolgens het bos in.
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R. Bij
grote zwerfkei gaat u L. (Hier is het geologisch
monument “Grindgroeve Elzetterbosch”). Aan de
kruising loopt u RD het brede pad omlaag. Aan de
Y-splitsing gaat u L verder omlaag. Het brede
bospad buigt naar rechts. Negeer zijpad rechts
omhoog. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
waterpoel gaat u L. Via nauwe doorgang verlaat u
het bos. Volg nu RD pad door het weiland.
5. Na circa 150 m. verlaat u via draaihekje weer het
weiland. Meteen daarna gaat u L het bospad
omhoog. Negeer bij afsluitboom zijpad rechts. (U
passeert een zitbank met mooi uitzicht). Vlak daarna
aan de 3-sprong bij stenen veldkruis gaat u RD
(blauw). Aan de T-splitsing voor houten eco-huis
(no.63) in het buurtschap Rott gaat u L de
asfaltweg omlaag. Na 20 m. gaat u R de asfaltweg
omhoog langs huisnr. 63a. Volg dan verder de
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veldweg RD met links weer een mooi uitzicht. Aan
de T-splitsing bij boomkruisje gaat u R (rood). Een
eind verder passeert u rechts bij grote poort de
achterkant van wijnkenniscentrum Wine Institute
Northern Europe. (Het 20 m. hoge, bijna energie
neutrale gebouw ligt grotendeels ondergronds en telt
vier verdiepingen. Het kenniscentrum maakt deel uit
van wijndomein Sint Martinus. In het gebouw worden
de wijnen van het wijndomein gevinificeerd. In het
gebouw is ook een proeflokaal. Rondleiding in
groepsverband is mogelijk. De ingang bevindt zich in
het buurtschap Rott). Boven aan de 3-sprong bij
veldkruis en houten stal loopt u RD (rood).
Beneden aan de 3-sprong bij wegkruis en
Lourdesgrotje (rechts in de bocht van de asfaltweg)
in het buurtschap Melleschet gaat u L de asfaltweg
omlaag.
6. Let op! Na 100 m. tegenover breed ijzeren hek
gaat u R over het smalle voetpad gelegen tussen
een haag en afrastering. (Schrik niet voor blaffende
honden!. Soms staan hier hoge brandnetels. Volg
dan de asfaltweg RD. Negeer bij wegkruis veldweg
rechts omhoog. Aan de kruising bij wegkruis en
Mariabeeld gaat u L (rood). Ga nu verder bij **** in dit
punt). Via een nauwe doorgang komt u in een
weiland. Loop nu schuin links richting wit bordje
“Voetpad”. Ga door het draaihekje en ga meteen
R langs de doornhaag en akker. (Het pad wordt
soms omgeploegd door de boer). Aan de asfaltweg
gaat u L.**** Aan de 3-sprong bij wegkruis RD.
(Rechts ziet u hier de overblijfselen van de eerste
Nederlandse cementfabriek. In 1875 werd hier een
mergelgroeve in gebruik genomen waarin een
schachtoven aanwezig was om cementklinker te
produceren. In 1926 werd de fabriek overgenomen
door de ENCI die de fabriek op 16 juni 1929
voorgoed sloot). Even verder steekt u de
Mechelderbeek over. Negeer zijpad links en loop
RD (blauw) de steile smalle asfaltweg (circa 150
m.) omhoog. Boven aan de 4-sprong in Vijlen
loopt u RD en u komt weer bij het restaurant, de
sponsor van de wandeling, waar u op het terras
of binnen een van de heerlijke specialiteiten kunt
proeven. (www.restaurantcubalibre.nl).
(Vanaf Pasen kunt u op zon- en feestdagen tussen
12.00 en 17.00 uur tegen een kleine vergoeding de
kerktoren van Vijlen beklimmen. Boven wacht u een
schitterend uitzicht op het heuvelland!).
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

