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__________________________________ 
Vertrekpunt: Hotel Restaurant Vijlerhof (+ 176 meter NAP). 
 
01. Na het verlaten van het hotel gaan we rechtsaf meteen een steile holle weg bergafwaarts 

(blauwe route). Het is een holle weg die uitgesleten is in het Gulpens krijt. Het talud aan 
beide zijden staat vol met bomen en struiken. We negeren het voetpad naar rechts, bene-
den bij de meidoornhaag, waarachter moestuinen liggen en we verlaten de blauwe route.  
Hier in het ”Mechelderbeekdal” zijn links nog overblijfselen te zien van de Eerste Neder-
landse Cementfabriek, 1875-1927. Bij het voetpad aan de linkerzijde (+ 157 meter NAP), 
met op de hoek een stalen wegkruis, staat een informatiebordje over de historie van deze 
cementfabriek. 

 
Dit weggetje negeren we eveneens en we gaan verder over de asfaltweg met de blauwe, 
rode en groene route tot bij de wegkruising, waar rechts achter een metalen hekwerk een 
wegkruis geplaatst is tegen een stenen wand. In de nis staat een madonna beeldje. We 
gaan rechtdoor de weg omhoog naar het gehucht Rott.  

02. Na ca. 40 meter gaan we linksaf en we verlaten de asfaltweg. We volgen de groene en 
blauwe route. Aan het begin van dit pad staat aan de rechterkant, even voorbij de zitbank, 
een trafogebouwtje. De veldweg stijgt licht en gaat over in een minder diepe holle weg 
die boven bij de akkers weer vlak wordt. Hier kunnen we genieten van het mooie uitzicht. 

03. 100 meter na een zitbank (aan de linkerkant) gaan we rechtsaf de veldweg in, blauwe 
 route. We lopen tussen de wijngaarden door van wijndomein St.Martinus 
Wijndomein St. Martinus is een milieuvriendelijk bedrijf gelegen in het kerkdorpje Vijlen. 
De naam van de wijngaard is afkomstig van de hoogst gelegen katholieke kerk van 
Nederland. Bovendien was Bisschop Martinus, waarnaar de kerk is vernoemd, de 
beschermheilige van de wijnbouwers rondom Tours, kortom een toepasselijkere naam 
kan deze wijngaard zich niet wensen. 
 

04. Bij de bosrand (aan het einde van de linker plantage) verlaten we de blauwe route en gaan 
naar links omhoog. We volgen nu de onverharde bosrandweg over een afstand van 1 km 
tot bij een 4-sprong.  

05. D.w.z. bij de eerste viersprong (na de ijzeren slagboom) gaan we linksaf en negeren 
vervolgens alle zijpaden (waarvan 2 met een houten slagboom). In het weiland aan de 
linkerzijde staat een boerderij. Aan het einde van dit weiland komen we bij bedoelde 4-
sprong.  

06. Hier gaan we rechtdoor het bos in. Aan beide zijden bevindt zich een naaldbos van 
sparrenbomen.  

07. Bij de volgende schuine 4-sprong gaan we linksaf door een loofbos over een met grind 
verharde bosweg. We lopen omhoog tot boven aan de asfaltweg (na een ijzeren 
slagboom), de ”Groenenweg” en steken deze over, om aan de overzijde verder te gaan 
langs een zitbank en over de met een stalen slagboom afgesloten bosweg.  
De dwars overgestoken weg is de verbindingsweg (+ 245 meter NAP) tussen Vijlen en 
Epen (linksaf naar Vijlen).  



 
Bij een kruising van boswegen gaan we rechtdoor, een graspad. 

08. Bij de eerstvolgende T-splitsing gaan we rechtsaf. Aan het einde van het links gelegen 
weiland gaan we nog 50 meter rechtdoor, door een loofbos en gaan dan naar het aan de 
linkerzijde gelegen vrij onduidelijke smal bospaadje (soms bedekt met enkele 
boomtakken). Volg dit korte pad van 25 meter lengte en we komen op een T-splitsing.  

09. Hier gaan we rechtsaf. Iets verder staat een zitbank.  
Vanaf de zitbank bij de bosrand hebben we vrij uitzicht over het landschap met op de 
voorgrond het dorp Vijlen en aan de horizon de voormalige Oostelijke Mijnstreek met 
steenbergen van Alsdorf (Duitsland). Links achter de torenspits van de kerk zien we nog 
de steenberg van de Staatsmijn Wilhelmina bij Terwinselen. De steenberg is nu 
gedeeltelijk ingericht als een skicentrum onder de naam ”Snow-world Landgraaf”. 

 
We gaan rechtdoor (gele route) over deze met grind verharde bosweg (zijpaden negeren) 
over een afstand van 600 meter tot bij een kruispunt van asfaltwegen en boswegen. Dit 
knooppunt van wegen ”Zevenwegen” genaamd (+ 260 meter NAP), wordt gemarkeerd 
door de eeuwenoude eik die groeit naast het informatiebord van het Staatsbosbeheer.  

 
Afkorting van de 7 km route. 
 
10. Op de asfaltweg aangekomen gaan we terug linksaf de bosweg volgen met de stalen 

slagboom (blauwe route). Bij de 4-sprong in het dal, 700 meter verder, gaan we linksaf 
met de blauwe route mee tot bij een Y-splitsing. Hier gaan we rechtsaf bergop, langs 
houten slagboom omhoog en verder de geelblauwe route volgen (zijpad negeren) tot bij 
een 3-sprong waar we rechtdoor wandelen en de blauwe route verlaten. Lees vanaf deze 
kruising verder bij het vervolg van de 7- en de 9 km route. 

 
Vervolg van de 9 km route. 
 
10. We steken de asfaltweg over en gaan de steile holle weg in, direct rechts naast de 
 eeuwenoude eik. We lopen door tot aan de asfaltweg beneden. Deze asfaltweg steken we 

over en  
11. gaan naar links over het voetpad (blauwe route) naast de weg.  

De asfaltweg de ”Epenerbaan” (+ 230 meter NAP) is een onderdeel van de ANWB-
route, de ”Mergellandroute”.  

  
De ”Epenerbaan” blijven we aan de rechterzijde over een afstand van 350 meter volgen 
tot bij de haarspeldbocht naar links. D.w.z. 2 zijwegen naar rechts negeren en als het 
smalle voetpad eindigt gaan we links van de asfaltweg lopen, die langzaam gaat stijgen. 
Beneden in het dal stroomt de Geul en zien we het Belgische kerkdorp Sippenaeken 
liggen.  
 
We hebben nu 4,4 km afgelegd. 

12. Bij deze haarspeldbocht gaan we rechtsaf (geel/blauwe route en Geulroute). We volgen 
deze stenige bosweg omhoog (langs een houten slagboom) over een afstand van ca. 400 
meter tot boven bij een ongelijke 4-sprong. Alle zijpaden tot hier negeren. Ongeveer 30 
meter vóór de 4-sprong staat een zitbank.  

13. We gaan rechtsaf over een grindweg, de rode, blauwe, geelblauwe en de Geulroute 
volgend tot bij de 180 meter verder gelegen 4-sprong. De zijpaden negeren. Het hoogste 
punt van de wandeling is nu bereikt (+ 280 meter NAP).  



14. We gaan nu naar links over een bosweg met kaarsrechte bomen, hoofdzakelijk beuken 
(blauwe route en we zien ook diverse witte paaltjes van de z.g. Cooperbaan 500 t/m 800), 
tot bij de kruising (met 2 ijzeren slagbomen), waar we de asfaltweg (de ”Epenerbaan”) 
rechtdoor oversteken. We volgen nu de blauwe route en GrensRouten 6. Alle zijpaden, 
waaronder een ruiterpad, negeren. De kaarsrechte ”sparrenlaan” volgen tot bij  de 3-
sprong, aan het einde van de rechte laan.  

15. Hier gaan we linksaf, links van de alleenstaande boom, we verlaten de blauwe route. De 
bosweg is nog altijd verhard met grind. We gaan bij de 3-sprong rechtdoor (groene route) 
tot bij de kruising met een asfaltweg die we dwars oversteken en gaan verder over de 
bosweg, langs de stalen slagboom (groene route). Vanaf het punt waar we de asfaltweg ( 
”Rugweg”)  zijn overgestoken zijn we nog 3 km verwijderd van het Hotel Vijlerhof.  

16. Bij de volgende T-splitsing gaan we rechtsaf. We bevinden ons nu in een naaldbos met 
lariksen. De bosweg rechtdoor blijven volgen tot een tweede  4-sprong, met zitbank.  

17. waar we linksaf gaan, met de blauwe route mee, naar beneden. Een bosweg aan de 
rechterzijde negeren we en blijven de blauwe route volgen. 

18. Beneden bij de T-splitsing gaan we rechtsaf, verlaten de blauwe route en volgen nu de 
gele route. 

 
Vervolg van de 7- en de 9 km route. 
 

We blijven consequent de gele route langs de bosrand volgen, een trappenpartij (26 
treden) naar beneden en naar rechts voorbij het ”Maria Monument” met kruisweg 
(zijwegen en paden negeren).  
Vanaf de zitbanken bij het ”Maria Monument” hebben we weer een prachtig uitzicht op 
het ”Mechelderbeekdal” en Vijlen.  
 
We lopen langs de kruiswegstaties omhoog. 

19. Bij de schuine T-splitsing gaan we linksaf, de z.g. ”Rugweg”, richting Vijlen (gele route). 
Bij de volgende kruising van wegen staat op de linker straathoek een ca. 350 jaar oude 
lindeboom. Op de rechter straathoek staat een goed onderhouden wegkruis tussen twee 
coniferen (+ 205 meter NAP). 

20. Op de splitsing van wegen gaan we linksaf een sterk dalende holle weg in, de 
”Groenenweg”, tot beneden (gele route). We bevinden ons in het brongebied van de 
”Mechelderbeek”.  

21. We gaan rechtsaf door een draaihekje (tourniquet) het weiland in. Meteen voegt zich na 
100 meter de groene route bij de gele route. Ook markeringen van het z.g. ”krijtlandpad” 
in de kleuren geel/rood treffen we hier aan.  
Het stenen gebouwtje betreft een voormalig pomphuis dat in het begin van de 20e eeuw 
zorgde voor drinkbaar bronwater aan de bewoners boven op de berg, o.a. de Vijlenberg. 

 
In het 500 meter lange voetpad door het weiland, met hoogstamboomgaarden, passeren 
we nog enkele draaimolentjes en klaphekjes.  

22. Na het verlaten van het weiland gaan we rechtsaf en komen in een smalle steile holle 
weg. De gele route verlaten en het voetpad, met trappen van trottoirbanden, volgen tot 
boven aan de ”Vijlenberg”.  

23. Hier gaan we links, voorbij de kerk (+ 195,62 meter NAP), rechtdoor naar het start- en 
eindpunt van deze wandeling ”Hotel Restaurant Vijlerhof”, waar we heerlijk kunnen 
nagenieten.               

     Jo Knubben 
                         Valkenburg a/d Geul,  januari 2014  


