
 
 

ORVAL wandeling 6 km 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit is een gemakkelijke wandeling die u langs de Geul tegen een flank van het dal omhoog voert, waarbij u mooie 
uitzichten krijgt. 
 
1. Met uw rug naar de ingang gaat u aan de overkant van de straat (kerk) naar L. Loop de Hoofdstraat naar bendeden, 
langs de Mechelderbeek over de klinkerweg. Let op! Ga tussen de huisnrs. 34 en 36 R (rood/zwart) het smalle voetpad in. 
Via een klaphek komt u in een weiland. (Links ziet u de schietboom van schutterij St. Sebastianus (1657). Volg nu geruime 
tijd via stegelkes RD het pad. Eerst door weilanden en later parallel aan de Geul. (De 58 km lange Geul ontspringt in het 
Belgische gehucht Lichtenbusch nabij de Duitse grens. Het riviertje mondt uit in de Maas nabij Bunde tegenover het gehucht 
Voulwames). Negeer breed graspad schuin rechts en loop verder RD. Ga bij het volgende graspad R en steek het bruggetje 
over. Volg het pad verder RD langs de Geul. Aan de 3-sprong (bij “gedichtsteen”) R (rood/zwart) langs de bosrand.  
 
2. Aan de T-splitsing R (zwart) de veldweg omhoog. Volg nu tot het einde de zwarte paaltjes. (Links ziet u het slotklooster 
Mariëndaal (klooster Redemptoristinnen) uit 1851 in Partij). Steek bij wegkruis de voorrangsweg over en volg de veldweg 
RD. Aan de T-splitsing R. Negeer bij regenwaterbuffer veldweg links. Steek de asfaltweg RD (zwart)  over en loop de 
veldweg in. (Hier staat rechts het herinneringskruis van de 20 jarige Angèle Meijers. Op weg met paard en wagen 
verongelukte zij hier toen ze van de wagen afviel. Hier passeert u ook het Arnold Janssen Klooster. Dit klooster is een retraite- 
en bezinningshuis en wordt bewoond door de Missiezusters van de Dienaressen van de Heilige Geest). Boven aan de kruising 
bij drie zitbanken en wegkruis RD (rood/zwart). (Rechts heeft u een  mooi uitzicht over het vijfsterren landschap Zuid 
Limburg). 
   
3. Na 250 m. neemt u R (zwart) het brede graspad. Beneden aan de 3-sprong R. Aan de voorrangsweg bij wegkruis en 
zitbank R. (U passeert hier rechts een voormalig bakhuisje genaamd ’t Bakkes (klein vakwerkhuis met muurkruis). Aan de 
overkant van de weg ziet u het prachtige vakwerkhuis nr. 94 uit de 17e/18e eeuw). 
     
4. Een eindje verder begint rechts van de weg een voetpad. Volg dit RD. (Links passeert u de St. Joseph kapel. De kapel is in 
1947 gebouwd door de bewoners van Hilleshagen uit dankbaarheid voor Zijn bescherming gedurende de oorlog).  Iets verder 
neemt u bij wegkruis L (Voortweg/rood/blauw/geel/zwart) de asfaltweg omlaag. Steek beneden via een bruggetje de 
Mechelderbeek (ook wel Lombergerbeek genoemd)  over en blijf de veldweg RD omhoog volgen. Let op! Ga na 300 m. R 
(geel/zwart) een trapje op en via een draaihekje komt u in een weiland.   
  
5. Volg het pad  RD (geel/zwart) de weilanden en langs een akker tot aan de woningen in Mechelen. Ga hier bij de 
parkeerplaats RD. Negeer twee zijwegen rechts. Aan de T-splitsing bij wegkruis L. Vlak daarna aan de T-splitsing R. Aan de 
kruising bij wegkruis R. Aan de T-splitsing voor de kerk L (Hoofdstraat). U ziet speciaalbierencafé In de Kroeën Hoofdstraat 
23 waar u iets kunt nuttigen.  

 
 
 
 
 
 


