Het Pintje (Mechelen, hoofdstraat 25) –
Boscafé ’t Hijgend Hert ( Vijlen) 12 km.
De wandeling start bij Hoeskamercafé t Pintje te Mechelen en voert door
bossen, over veldweggetjes, vele paadjes door weilanden. Langs
vakwerkhuisjes en met een prachtig uitzicht over Vijlen. Een fikse maar mooie
wandeling waarbij het hoogteverschil oploopt tot 260 meter.
Startpunt : Café ’t Pintje ( Mechelen)
We beginnen met de rug naar het café naar rechts en direct daarna weer rechtsaf. Voorbij het
beekje (Mechelder-beek) gaan we vóór huisnummer 13 links een voetpad in. Aan het einde van
dit pad gaan we rechtdoor en bij de kruising (einde Wienberg en verkeerspunaise op de grond)
gaan we naar links en lopen (zijwegen ne-geren) door tot een trapveldje. We steken rechtdoor
over in de richting van een draaihekje en we komen op de gele en zwarte route. We blijven dit
pad, dat 2x haaks naar rechts en 2x haaks naar links gaat, dan tussen 2 afrasteringen door. We
komen via een draaihekje in een open weiland, dat we rechtdoor oversteken (links van de kerk).
We gaan door een draaihekje en een trapje af en komen op een veldweg uit. We gaan naar
rechts. Na 300 meter bij de 4-sprong gaan we langs het kruisbeeld, links de veldweg in. We
volgen nu de rode en blauwe route. We gaan over een beek met een knuppelbrugje en door een
hol pad omhoog. Aan het einde van dit pad houden we bij de 3-sprong links aan, rode route. Op
de 3-sprong (links een schuurtje en rechts een houten en betonnen kruis) blijven we rechtdoor
lopen. Aan het einde van dit pad gaan we op de asfaltweg (rechts op de hoek een kruis) naar
rechts, rode en geelrode route. Bij de 4-sprong rechtdoor oversteken (rode route gaat naar links)
en bij de volgende 3-sprong rechtdoor. Hier zien we de kerk van Vijlen op 200 meter aan onze
linkerhand. Bij volgende kruising niet scherp naar links maar rechtdoor blijven lopen en even
verder naar links de Vijlenstraat in. Deze helemaal uitlopen en op T-splitsing (Groenenweg) naar
rechts en ga na ca. 50 meter de eerste weg naar links, een onverharde veldweg. Dit pad volgen
we ca. 1 km en is met gele paaltjes gemarkeerd (alle zijpaden negeren). Als we net voorbij de
bosrand zijn en het bos ingaan, gaan we op de 3-sprong (links een slagboom) rechtdoor. We
blijven rechtdoor lopen en volgen niet meer de gele, maar de blauwe route. Ook bij een 4sprong met een slagboom blijven we rechtdoor lopen en verlaten de blauwe route. Op de
volgende 4-sprong met 2 houten slagbomen gaan we links omhoog, groene route. Op de Tsplitsing daarna rechts, groene route. We steken de asfaltweg over en gaan steeds rechtdoor
(zijpaden negeren) de groene route volgend totdat we op een ronde T-splitsing komen. Hier
gaan we met de blauwe route mee naar links. Deze blauwe route en Grens Route 6 blijven we
volgen, ook in een bocht naar links (bij zitbank) tot aan boscafé ’t Hijgend Hert, waar we heerlijk
kunnen nagenieten van het 1e deel van deze schitterende wandeling.

Startpunt: Boscafé ’t Hijgend Hert ( Vijlen)
Vanuit de hoofdingang van boscafé ’t Hijgend Hert’ gaat de route naar rechts en we volgen de
blauwe paaltjesroute. Op de asfaltweg aangekomen gaan we naar rechts en ca. 25 meter verder bij
de slagboom linksaf. Bij 4-sprong rechtdoor (eerst licht en later sterk dalend pad), alle zijpaden
negerend, blauwe route. Bij de schuine T-splitsing gaan we naar rechts en volgen de gele route
langs de bosrand richting Vijlen. Bij de 4-sprong gaan we naar links en weer langs de bosrand,
gele route. We passeren een bord: ”Vijlenerbergpad”. Na ca. 200 meter gaan we naar links, door
een groen klaphekje de weilanden in. We verlaten de weilanden door weer een klaphekje en gaan
nu tussen 2 afrasteringen van weilanden door. Aan het eind van dit gras pad op de T-splitsing (bij
boom met kruisbeeld), gaan we rechtsaf. Aangekomen op een asfaltweg gaan we links omhoog
(gele en groene route). Na ca. 300 meter gaan we tegenover huisnummer 24 scherp naar rechts en
nemen vóór het huis het smalle voetpad (groen en geel). We blijven steeds rechtdoor lopen totdat
we via een draaihekje uitkomen op een asfaltweg. We gaan aan de overkant via een trapje
omhoog. We gaan nu midden tussen de akkers door. Aan het eind van dit pad gaan we ook weer
via een trapje rechtdoor over de 4-sprong en volgen de veldweg tussen de wijngaarden door. We
blijven steeds rechtdoor de blauwe route volgen (zijpaden negeren) totdat we uitkomen op een Tsplitsing (op de hoek staat een betonnen kruis). We gaan rechtsaf (blauw) en komen uit op een
asfaltweg. We gaan naar links en 25 meter verder direct weer naar rechts (nog steeds blauwe
route). Op de volgende T-splitsing gaan we naar links (rode en blauwe route). Dit is een smal pad
naar beneden. We gaan over een beekje en komen uit op een ongelijke 4-sprong (links een
kruisbeeld tussen 2 bomen), waar we linksaf slaan. Bij de 3-sprong (met vagevuurkruis) gaan we
naar rechts (Schreursweg), blauwe route. De asfaltweg gaat over in een veldweg. Daar waar de
veldweg naar links afbuigt gaan wij via een draaihekje naar rechts de weilanden in. Steeds naar
het volgende draaihekje lopen (er volgen er nog 6) en richting kerk aanhouden. Op de asfaltweg
aangekomen gaan we naar links. Na het plaatsnaambord ’Mechelen’ het voet/ gras pad naar rechts
nemen. Bij open veldje aangekomen steken we rechtdoor (richting treurwilg) over. Bij de 3sprong rechtsaf (Wien-berg). Op de volgende 3-sprong rechts aanhouden (voetpad). We gaan over
een bruggetje en trappen omhoog. We komen uit op de ”Hilleshagerweg”. Hier gaan we naar
links, richting kerk. We blijven nu steeds rechtdoor lopen, langs de kerk en kruisen de
Commandeurstraat totdat we aan het pleintje komen met café ’t Pintje, waar we kunnen genieten
van een welverdiende versnapering na deze wandeling.

