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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 
9,38 km  2.15 uur  61 m 85 m 



  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u vanaf het vakantiepark richting de 
buurtschap Elzet en loopt u met mooi panorama door de weilanden omlaag  naar de rand van Mechelen. U 
struint verder door weilanden en via stijgende veldweg komt u bij een fijn pauzeplekje met zitbanken. Via 
een pad met prachtig panorama daalt u af naar Wahlwiller waar u kunt pauzeren bij Gasterij A Gen Kirk. U 
wandelt verder door weilanden langs de Selzerbeek en via veldwegen loopt u naar het Geuldal. Ook hier 
struint u door de weilanden langs de Geul tot in Mechelen. Hier passeert u De Oude Brouwerij en 
Restaurant Proeff voor een pauze. Na een stuk door een mooi parkje wandelt u door weilanden terug naar 
het vakantiepark.  Wandelaars die niet verblijven op het park kunnen starten in Wahlwiller, start dan bij 
punt 4.  Dit is een schitterende wandeling met mooie uitzichten over het vijf sterren landschap Zuid-
Limburg 
 
Startadres gasten: Buitenplaats De Mechelerhof, Spetseweide 5A, Mechelen. (Alleen parkeren voor gasten). 
 
Startadres passanten:  Openbare parkeerplaats President J.F. Kennedystraat 4, Wahlwiller. Start bij punt 4. 
 

 
 

1583. MECHELEN - Wahlwiller 9,4 km 
 

1.   Vanaf de centrale parkeerplaats Mechelderhof 
gaat u RD het pad omlaag en ga dan L over de 
asfaltweg.   **** Aan de 3-sprong bij wegkruis en 
zitbank gaat u L (Kleebergerweg) de smalle 
asfaltweg omhoog met 100 m verder links de 
vakantiehuizen van vakantiepark “Buitenplaats 
de Mechelerhof”.  Waar na ruim 300 m de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij bord 
“Voetpad” L het (grind)pad omhoog.  Na 250 m, 
waar het pad naar rechts buigt richting mooie 
vakwerkhuizen gelegen in de buurtschap Elzet, 
gaat u L via draaihekje/stegelke het weiland in.   
 

(Als u hier het pad nog 50 m RD volgt, dan komt u bij 
een zitbank, een genietplekje).   
 

Volg nu het pad door en tussen de weilanden 
door 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.  
 

Bijna beneden passeert u links het sportcomplex van 
R.K.M.V.C.).  
 

Beneden aan de asfaltweg bij bijzonder wegkruis 
gaat u L  omlaag. 
 
2. 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).   
 

Beneden aan de T-splitsing  steekt u  R  via  brug  
u de Elzettergrub over en loop dan RD met links 
een speelveld. 100 m verder passeert u een 
draaihekje  en volg RD het brede graspad gelegen 
tussen afrasteringen.  Na 300 m bij bosje en hoge 
populieren met de beschermde maretakken 
(mistletoe) gaat u L omlaag en loop even verder  
omlaag door de rand van het dennenbosje waar 
het na veel regenval modderig kan zijn (klein 

stukje). Bij draaihekje steekt via bruggetje de 
Mechelderbeek, een zijbeekje van de Geul,  over 
en ga dan meteen R het pad door het weiland 
omhoog met links boven woningen in Mechelen.   
 

(U kunt hier ook RD door het weiland omhoog lopen 
met links afrastering. Boven bij draaihekje gaat u R 
over het pad. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Boven bij draaihekje gaat u RD. **** Volg nu via 
stegelkes RD het pad door de weilanden.   Bij 
ijzeren hek verlaat u de weilanden en dan gaat u L 
de  holle smalle asfaltweg omhoog. Na 150 m  
boven bij zitbank steekt u de doorgaande weg 
over en loop dan bij wegkruis  RD de veldweg 
omhoog richting Wahlwiller met links weer 
prachtig uitzicht.   
 
3. Na 500 m boven aan de 4-sprong bij veldkruis 
en 3 zitbanken gaat u bij verbodsbord en 
zwerfsteen RD even omhoog. 
 

(Dit is het kruismonument “de Gulkoel” Zie info op 
berkenboom bij zitbank in parkje.  
 

De route volgend heeft u omlaag lopend mooi uitzicht 
over het Selzerbeekdal).  
 

Voorbij zitbank buigt het pad naar links en wordt 
een smal hol dalend pad. Beneden in Wahlwiller 
gaat u R en steekt u bij verkeerslichten  de 
voorrangsweg over en loop RD (Kruisweg) 
omlaag richting  kerk.   Aan de T-splitsing bij 
groot wegkruis gaat u R (Oude Baan).  
 

(U kunt pauzeren bij Gasterij A Gen Kirk,  sponsor 
van deze wandelgids.  
 

De hier gelegen Sint Cunibertuskerk is zeker een 
bezoekje waard.  Ze is bekend om de 16 
kruiswegstaties geschilderd op panelen door de 
schilder Aad de Haas. Delen van deze kerk stammen 
uit de 12e eeuw.  
 

Vermoedelijk is het grote kruis een Missiekruis uit 
circa 1870).  
 



  blz 3 van 3 

 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij stenen 
wegkruis L (President John F. Kennedystraat) 
omlaag en u na ruim 50 m komt u links bij de 
grote parkeerplaats (alternatief startpunt). 
 
4.  Met uw rug naar de  parkeerplaats gaat u L de 
asfaltweg omlaag. Negeer zijwegen en na 150 m 
buigt de weg naar rechts (Beeklaan) met links de 
14,5 km lange Selzerbeek. Aan de 3-sprong gaat u 
RD.  Aan de T-splitsing gaat u L de brug over en 
ga dan meteen voor zitbank L over het pad met 
links de Selzerbeek.  Via  draaihekje loopt u het 
weiland in en loop dan RD beneden door het 
weiland langs de rij fruitbomen en met links het 
beekje. Bij breed ijzeren hek gaat u door het 
volgende draaihekje en loop RD door het 
volgende weiland met links het meanderende 
Selzerbeekje, een zijbeekje van de Geul.  
 

(100 m voor het einde van het weiland ziet u rechts  
aan de bosrand een grote platte zwerfsteen met tekst 
liggen ter herinnering aan de schuilkelder die in de 
zomer van 1944 op bevel van de gemeente Wittem 
hier is aangelegd).  
 

Bij stenen brug gaat u L de veldweg via 
wildrooster omhoog.  
 

(U passeert links een zitbank en het infobord “Hof 
van Wahlwiller”).  
 

Aan de T-splitsing bij voormalige hoeve (1780)  
met Mariabeeldje in muurnis en het vakwerkhuis 
(huisnr. 2/1800) gaat u R  en ga dan meteen L het 
smalle pad gelegen tussen hagen  omhoog. 
Boven aan de doorgaande weg gaat u R het 
fietspad omlaag. Steek na 50 m deze 
voorrangsweg over en loop RD de asfaltweg 
omhoog langs huisnr. 36. Voorbij houtzagerij 
wordt de asfaltweg een veldweg.  
 

(Boven  aan de veldweg ziet u rechts woningen in 
Partij met rechts daarvan het grote 
Redemptoristenklooster (1729-1733)  in Wittem). 
 
5. Aan de T-splitsing bij regenwaterbuffer 
Gulkoelerweg gaat u R omlaag. Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u L.  
 

(Links in de verte ziet u de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862)  in Vijlen. Schuin links voor 
u de Johannes de Doperkerk (1810-1811) in 
Mechelen).  
 

Steek de voorrangsweg over en loop bij stenen 
wegkruis (1981) en verbodsbord RD over de 
asfaltweg, die vlak daarna een dalende veldweg 
wordt.  
 

(Omlaag lopend ziet u rechts de ranke spitse toren 
van het geheel ommuurde  slotklooster Mariëndaal 
(1848/zusters Redemptoristinnen). 
 

Beneden in het Geuldal gaat u aan de 3-sprong L 
over de veldweg met rechts de bosstrook. Aan de 
3-sprong bij  “gedichtsteen”  en diepe meander 
van de Geul gaat u L. Negeer zijpaden en volg nu 

1 km het pad via draaihekjes langs de 
meanderende Geul en bijna aan het eind door het 
weiland.  
 

(Aan het eind in weiland ziet u rechts de schietboom 
met kogelvanger van schutterij St. Sebastianus 
(1657)).   
 

Via klaphek verlaat u aan het eind het weiland en 
volg het smalle pad gelegen tussen hagen. Aan 
de klinkerweg in Mechelen gaat u L met rechts  
het Mechelderbeekje, dat hier vlakbij in de Geul 
stroomt. Negeer zijwegen.  
 

(Na 50 m meteen voorbij hotel Brull kunt u bij 
zitbankje en schilderijlijst een foto maken. Hier 
tegenover ziet u het pittoreske vakwerkhuisje (no. 71) 
uit 1723).  
 

Voor het mooie huis (nr. 24) wordt de klinkerweg 
een klinkerpad en bij het mooie vakwerkhuis (nr. 
22)  loopt u RD over het trottoir langs de 
doorgaande weg.  
 

(U passeert meteen rechts de Oude Brouwerij uit 
1782 en links Restaurant Proeff, beide sponsors van 
deze wandelgids). 
 
6. Let op! Omhoog lopend gaat u na bijna 150 m 
bij begin muur van de voormalige grote 
kasteelhoeve Heerenhof en meteen voorbij het 
slecht onderhouden (2022) rechts staand 
vakwerkhuis (18e eeuw/huisnr 33)  bij zitbank R 
over het asfalt- voetpad en u loopt het parkje 
Groene Hart binnen.  Via bruggetje steekt u het 
Mechelderbeekje over loopt u RD langs de jeu 
des boulesbaan/fitnessapparaten en zitbanken  
omhoog.  Voorbij twee pergola’s gaat u aan de Y-
splitsing R met links een insectenhotel. Meteen  
daarna aan de 3-sprong gaat u weer R en u 
verlaat bij zitbank het parkje.  Steek de asfaltweg 
over en loop RD (Gonthofweg) de asfaltweg 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R.  
Waar 100 m verder bij mooi wegkruis de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L via 
draaihekje het weiland in en loop RD met links  
afrastering.  Na 150 m aan de 4-sprong met rechts 
een wegwijzer en  houten brug over de Geul, gaat 
u bij draaihekje L het )gras)pad door het weiland 
omhoog met even verder links 
afrastering/struikgewas. 150 m verder bij bielzen 
en twee klaphekjes volgt u het graspad verder 
door het weiland omhoog. Boven voorbij 
draaihekje volgt u het smalle pad gelegen tussen 
afrasteringen.   
 

(Kijk hier nog even achterom en geniet van het 
landschap, wie sjoen os Limburg is….). 
 

Boven aan de asfaltweg gaat u R omhoog.  
Negeer voetpad links.   
 
Degene, die is gestart bij punt 1, gaat nu L de inrit 
omhoog naar de Mechelerhof. Degene, die gestart 
in Wahlwiller, gaat u verder bij **** in punt 1). 

  
Auteur: Jos Wlazlo.   Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze 
wandelroute mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 


