
 
 
 

CHIMAY wandeling 11 km 
 

 
Startpunt: Café In de Kroeën,  Hoofdstraat 23 te Mechelen (tegenover de kerk). U kunt parkeren op het 
Dr.Janssenplein of achter de kerk. 
 
1.  Met uw rug naar het café volgt u de Hoofdstraat naar links en op  3-sprong L naar het 
Dr.Janssenplein. 
Hier R de Meester Beukenweg in.  Bij huisnr. 18 RD het voetpad volgen en het weiland in (blauw). Volg 
geruime tijd de draaihekjes door de weilanden links van de Geul.  Aan de verharde weg even L en na 50m. 
meteen na de inrit naar de vakantieboerderij R via een draaihekje het weiland in.   Volg weer de draaihekjes 
door de weilanden. Bij een 3-sprong met wegkruis in het weiland met de rode en blauwe route R (rood). 
   
2.   Volg weer geruime tijd de weilanden en voetpaden langsde Geul.  Aan de verharde weg voor de 
parkeerplaats (ijs) R de brug over langs de Taverne Wingbergermolen.  Waar de weg naar links buigt RD het 
voetpad omhoog tussen 2 afrasteringen door (blauw/rood).  Boven aan de verharde weg voor huisnr. 2 L. 
   
3.   Aan de 3-sprong voor het vakwerkhuis R de smalle weg in.  Boven aan de kruising met de voorrangsweg 
RD de Heerstraat omhoog.  Bij de kruising met wegkruis RD de doodlopende weg in.  Aan het einde het 
rechtse voetpad omhoog (rood/geel).  Volg het pad omhoog en boven aan de weg even L langs hotel Ons 
Krijtland. (Als u wilt pauzeren, loop hier dan 150m RD naar het terras van restaurant De Gerardushoeve). 
   
4.   Let op!  Na 50m R de parking op van hotel Ons krijtland.   Buig mee naar rechts achter het hotel en na 
50m aan de 3-sprong achter het hotel L de veldweg in (zwart).  Aan de verharde weg bij een woonhuis R. 
 Volg de panoramaweg met rechts mooie uitzichten.  Aan de T-splitsing R over de verkeersweg.  Meteen 
achter het eerste huis L omlaag het dal in.  Negeer een zijpad links. 
   
5.   U loopt het bos in en negeer weer een zijpad links.  30m verder aan de 3-sprong R langs de bosrand.  Aan 
de 3-sprong voor huis 't Pleike L omhoog het bos in.  Boven in het bos aan een T-splitsing R (zwart).  Bij de 
verharde weg aan de bosrand R.  Neem het eerste bospad L (blauw/zwart).  Volg nu geruime tijd het brede 
pad tussen de golfbaan door.  Bij de 3-sprong, met rechts een groot wit pand RD (blauw).   Bij de 3-sprong 
met zitbank en met links een mooie vijver RD het bos in langs een slagboom. 
   
6.    In het bos negeert u het eerste pad schuin rechts, dat dood loopt tegen het golfterrein. Het tweede pad 
schuin rechts slaat u in. Dit volgt u geruime tijd en onder aan de heuvel gekomen, waar het pad een haakse 
bocht maakt naar links, gaat u R omlaag en via een klaphekje het weiland in. Steek RD het weiland over en 
via een klaphekje komt u in het tweede weiland. Loop RD omhoog en weer omlaag. Blijf links van de bosrand 
lopen en ga op het holle pad naar beneden en even later door de houten doorgang verder de heuvel af. 
  
7.   Ga rechts om een ijzeren poort heen en volg de holle weg met links mooie uitzichten op Mechelen. 
 Helemaal beneden in Overgeul RD de verharde weg volgen.  Aan de T-splitsing R en de volgende T-splitsing L 
door de Hoofdstraat.  Bij de 3-sprong RD tot bij het café waar u nog iets kunt eten of drinken. 
 

 


