
 Het Pintje (Mechelen, hoofdstraat 25) –  
                Restaurant Buitenlust ( Camerig )   12 km. 
 
 
Een wandeling van Restaurant Buitenlust naar café ’t Pintje in Mechelen 
en terug of andersom. De wandeling gaat door het 5-sterrengebied van het 
Limburgse Heuvelland. Je komt typische Limburgse holle wegen en 
dassenburchten tegen. Ook zijn er diverse schitterende vakwerkhuizen, 
vergezichten en panorama’s te bewonderen. En vooral ook door het 
schitterende Geuldal met zijn vele draaihekjes.  
 
 
Startpunt : Café ’t Pintje ( Mechelen) 
 

1. Met de rug naar het café gaan we naar links en lopen we naar het einde van het dorp.  
             Weg naar links negeren. Bij Hoeve ’de Plei’ gaan we met de bocht mee naar links en  
             komen even later langs Restaurant Ijssalon Geulhof.  

2. Loop vanaf hier links over het voetpad naast de openbare weg.  
Na zo’n kleine 200 meter gaan we naar links en lopen langs het beekje ’de Landeus’ 
en door de weilanden het Geuldal in. Ga over de houten brug en door het draaihekje.  

   Ga naar rechts weer door een draaihekje en blijf vervolgens langs de Geul lopen, 
   die aan de rechterkant stroomt.  

3. We blijven het pad door de weilanden via diverse draaihekjes volgen.  
    We komen uit op een asfaltweg. Hier gaan we naar links om na ca. 50 meter, (schuin 

tegenover een  kruisbeeld met perkje) via een draaihekje rechts weer een weiland in te 
gaan (Bommerig 0,9 km).  

4. Via diverse draaihekjes blijven we dit pad door de weilanden volgen. Als we weer bij 
een draaihekje komen, met links ervan een gietijzeren kruis, houden we rechts aan 
(rode route).  

5. Blijf het pad langs de Geul volgen totdat we weer op een asfalt weg uitkomen, waar 
we even naar rechts gaan en daarna meteen weer links, het smalle voetpad in (geelrode 
route).  

6. Na een draaihekje gaan we direct links het weidepad omhoog. Boven verlaten we het 
weiland door ’n draaihekje en enkele meters verder gaan we via weer een draaihekje 
rechts een nieuw weiland in.  

7. Blijf het weidepad volgen in de richting van de punt van het voor ons liggende bosje.  
8. We verlaten dit weiland door een draaihekje en via een smal voetpad (we gaat over 

een klein beekje) komen we na een draaihekje uit op een T-splitsing, waar we naar 
links omhoog gaan. Blijf omhoog de blauwe route volgen (zijpad met trapjes naar 
links negeren). 

9. Boven, bij vier bomen met een kruisbeeld gaan we rechtdoor omhoog. Uitgekomen op 
een asfaltweg weg gaan we naar rechts (groene marke-ring) en blijven we deze weg 
volgen totdat u weer uitkomen bij restaurant Buitenlust, waar we kunnen nagenieten 
van deze mooie wandeling. 



 
Startpunt: Restautant Buitenlust 
 
 

1. Achter Restaurant Buitenlust gaan we naar links door de houten doorgang en volgen 
rechtdoor de gele en geelrode route totdat we bij een slagboom komen.  

2. De gele route gaat naar rechts. Wij gaan echter rechtdoor en met de bocht mee links 
naar beneden (roodgele route) en bij de volgende 4-sprong gaan we naar rechts (en 
verlaten de geelrode route).  

3. We blijven dit pad volgen en gaan door een draaihekje een weiland in en steken dit 
schuin naar rechts over. We verlaten het weiland door ’n houten hekje (stegel) en gaan 
met het pad mee naar links. We blijven dit pad volgen en aan het eind van een 
volgende weiland gaan we een smal uitgehold pad links naar beneden.  

4. Via een hekje gaan we het weiland in en blijven kort langs de afrastering lopen. We 
verlaten het weiland ook weer via een hekje en vervolgen het pad dat uitkomt bij het 
toegangshek van het z.g. Emmaus aan de rand van het Elzetterbos.  

5. Ga naar rechts vóór het hek langs en op de volgende T-splitsing naar links naar 
beneden.  

6. Op weer een T-splitsing gaan we naar rechts en volgen dit pad tussen de hagen door. 
We komen langs een vakwerkhuis met de naam ’Op Gen Wei.’ Negeer de weg naar 
rechts (Fokkebroek-weg) en ga rechtdoor. 

7. Bij het gietijzeren kruis en de zitbank gaan we met de bocht mee naar links. 
8. Op de volgende 3-sprong naar rechts de ’Akerstraat’ in. Deze smalle geasfalteerde 

weg blijven we volgen, o.a. langs een hoeve aan de linkerkant en even later negeren 
we ook het pad naar rechts (op de hoek staat een wegkruis).  

9. Neem de eerstvolgende weg naar links (Kleebergerweg). We komen langs 
vakantieverblijf ’Ginsterberg’ en komen via de Kleebergerweg uit op de 
Bommerigerweg, waar we naar rechts gaan.  

10. Loop langs het landhuis ’Le Paradou’ (Hof van Kleeberg) en de ’Mechelerhof.’ 
11. Blijf rechtdoor lopen en op een kruising met aan de linkerkant de Chinees van 

Mechelen ook rechtdoor lopen en voor ons zien we al de kerk van Mechelen. 
12. Tenslotte gaan we op de T-splitsing naar links en komen daar aan bij de café ‘t Pintje. 

Hier kunnen we genieten van een welverdiende pauze. 


