Uitstap naar de Mechelse heide 2020
Woensdag 16 december 2020
Niet naar het buitenland, je weet wel Corona …. Dus een uitstap in Belgenland, zelfs binnen onze
Provincie. De Mechelse Heide was voor ons toch een beetje onbekend terrein. Wandelschoenen
en dikke jas in de mobilhome en weg waren wij, richting Maasmechelen waar we ons gingen
parkeren op de parking aan de Poort tot de Heide, dichtbij camping Salamander. We waren hier
zeker niet de enigen dat een wandeltocht van plan waren, maar de drukte viel wel mee. Plaats
genoeg om elkaar coronaproef te passeren. Welke tocht zouden we kiezen ? de blauwe, groene,
gele die met bloemekes ….. of toch maar deze van 6 of toch de 9km ? het werd uiteindelijk de rode
die van 7,2km. Dat leek ons de beste keuze, er zat van alles een beetje in. Eerste fotooke, het plan
op het infobord en we vertrokken voor een kleine drie uur wandelplezier.

Op het plannetje stond geen bos aangeduid
op deze wandelroute, maar dat moest je met
een korreltje zout nemen want het eerste
waar we door slenterden was het bos. Het
had de voorbije dagen wat geregend en dat
was op verschillende plaatsen goed
merkbaar. Ja hier en daar moesten we
slalommen tussen de plassen en het slijk. Het
werd zeker een voltreffer met regelmatig
mooie vergezichten en een mix van bos,
heide en grindplassen.

Hier komen we zeker nog een terug in drogere tijden en liefst wanneer de heide in de bloei staat,
al zal het dan wel wat drukker zijn. Na onze terugkeer aan de mobilhome eerst wat eten en
richting camperplaats De Wissen in Stokkem voor de overnachting.
Deze camperplaats lag op zeer korte afstand van de Maas en zijn Maasplassen of het
overstromingsgebied voor de Maas, waar het momenteel heerlijk wandelen was. Na een korte
verkenningsronde in het dorp begonnen we aan onze tweede grote wandeling van de dag.

Een heel stuk langs de oude Maas richting en
zo langs de overkant terug waar we grazende
Galloway koeien tegen kwamen. Ook nu
weer een heerlijke wandeling gemaakt toen
we op de camperplaats/parking De Wissen
aankwamen.

Genoeg gewandeld voor vandaag nu is het genieten van een verdiend pintje in de …. Camper.
Helaas geen open terrasje tegengekomen vandaag, alles was Corona dicht. Waar blijft dat vaccin ?
en toch ondernam ik nog een laatste korte wandeltocht deze avond, nm. Naar de frituur een paar
honderd meter gelegen.
Donderdag 17 december 2020
Zeer rustig geslapen, geen trein in de verte, camion die kwam leveren, niets gehoord deze nacht.
Vandaag naar As waar we ons een plaatsje zouden zoeken aan het Station van As, zal wel geen
probleem zijn zeker rond deze periode en naar het schijnt hebben ze daar een ruime parking. Zoals
gewoonlijk eerst een verkennend tochtje gemaakt hier, laten we zeggen een half uurtje ofzo. Al
kan dat wel eens uitlopen … zoals vandaag. De site rond het Station van As lag er wat verwaarloost
bij, niet moeilijk na al die maanden corona lockdown.
Iets verder stond een replica van de
boortoren waarmee André Dumont de
eerste steenkool in Limburg ontdekte. Het
leek mij wel een must om de 31m hoge
toren te beklimmen. Marina bleef liever
beneden en even later stond ik reeds op de
laatste trap boven. Hier had je een prachtig
zicht op de station site en het omliggende
Nationaal park. Er stonden ook een paar

(nep) verrekijkers opgesteld waarin je het
zicht van vroeger jaren zag.

In het naar beneden gaan hoorde ik een stem die druk uitleg aan het geven was. Een gids die hier
in betere tijden met het toeristisch treintje rondrijd was tegen Marina druk zijn uitleg aan het
doen over het reilen en zijlen hier op de site. In een folder had ik gelezen dat er hier ergens ook
een vroegere luchthaven moet zijn dat door de Duitsers in WO I gebruikt is geweest. Inderdaad
een goede 2km hier vandaan, dus op wandelafstand. En zo werd onze korte verkenningstocht
uitgebreid.
Ondertussen de App (Erfgoedapp) voor de uitleg
voor het “Vliegveld van Asch” gedownload deze
lag bij de Kolonie zei de gids. Van het vroegere
vliegveld was helaas niets meer te merken. Het
was nu een bewegwijzerde wandeltocht door het
bos, waarbij op bepaalde plaatsen via plaatsbepaling uitleg kreeg via de App op je GSM.
Wel jammer dat ze niet de moeite genomen hadden om hier en daar enkele infoborden te
plaatsen met uitleg en foto’s. We kwamen uiteindelijk om 14uur terug aan de camper aan, dus
hoogtijd voor het lunch.
Je kon hier aan het station verschillende bewegwijzerde wandel- of fietsroutes nemen. De oranje
lus (grindgroeve) van een 6-tal kilometers zal wel goed zijn zeker. De wandeltocht was zeer
gevarieerd, we liepen door het bos, de heide, door grintgroeven en kwamen zelfs onderweg een
stel wieken van een windmolen tegen. De laatste meter van deze mooie wandelroute, waar we
slecht een handvol wandelaars tegenkwamen, ging over de fiets- en wandelbrug die uitkwam op
de parking van het station van As.

Vrijdag 18 december 2020
Het was helemaal niet zo rustig als gisteren in Stokkem, tegen de morgen kwam het verkeer al
vlug op gang. Zouden we onze Limburgse uitstap ook afsluiten met een wandeling, ik denk het
wel. We kozen een wandeling uit die langs het speel- en sportbos liep en zo verder langs de
“Geologische wand” waar we de trap naar beneden namen.

De geologische wand, gelegen in een
voormalige grindgroeve, is één van de
weinige geologische monumenten in België.
Geologische afzettingen brengen een
geschiedenis van bijna 300 000 jaar tot leven.
Kenners kunnen er zelfs ijstijden en warmere
periodes in ontdekken.

Via een trappentoren van 8,5 meter hoog kan je
de groevewand op verschillende niveaus
bezichtigen. Een loopbrug vormt de verbinding
tussen de bodem van de groeve en het
oorspronkelijk niveau.

Een kleine 3,5km wandelen later kwamen we terug op de parking aan en konden we ons stilletjes
aan gereedmaken voor de terugreis naar huis.
Onze startbatterij herinnerde mij eraan dat hij dringend aan vervanging toe was, dat zal voor
morgen zijn.

