
Hotel Restaurant Vijlerhof   Rondwandeling van 10 km  
Hilleshagerweg 2     via het Geuldal en Eperheide 
6294 AP Vijlen      en door diverse weilanden 
Telefoon 043-3061710     met vele tourniquets (draaihekjes) 
Fax 043-3064317      
www.Vijlerhof.nl 

__________________________________ 
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 vol met bomen en struiken. 

 
We negeren het voetpad beneden bij de meidoornhaag, waarachter moestuinen liggen. 

 
  Hier in het ”Mechelderbeekdal” zijn links nog overblijfselen te zien van de Eerste 

Nederlandse 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 
blauw/rood/ groene paaltjes. Voetpad naar rechts negeren (vóór bord: ”Stiltegebied”). 
Doorlopen 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.  
 

02. We gaan rechtdoor de weg omhoog naar het gehucht Rott. De veldweg naar links (die 
verboden is voor gemotoriseerd vervoer) negeren we. Deze geasfalteerde weg blijven we 
alsmaar rechtdoor volgen. Na ca. 500 meter passeren we de zijweg bij appartementen 
”Hoeve Rott” en weer ca. 300 meter verder een oude ”dorpspomp” naast een zitbank. Het 
vrijstaande bakhuisje bij het vakwerkhuis nummer 36 komt aardig in de verdrukking te 
staan tegen de dikke stam van de es.  

03. We gaan linksaf de veldweg in tussen de huizen nummer 40 en nummer 42 door, richting 
het ”Elzetterbos” (deze weg ligt tegenover de toegangsweg naar de appartementen 
”Hoeve Haan”).   

 
Aan beide zijden van de bosweg staan heggen met hoge hulststruiken. De naar elkaar toe 
groeiende struiken geven de bosweg een tunnelachtig effect.  

 
Bij de volgende 3-sprong gaan we rechtdoor (op de linker hoek staat een stenen wegkruis 
en aan de rechter iets verder een zitbank). Bij de volgende 2 driesprongen, die beiden zijn 
afgesloten met een stalen slagboom, gaan we rechtdoor. Aan onze rechterzijde bevinden 
zich weilanden. Bij een draaihekje (rechts) gaan we rechtdoor en dus niet naar het 
weiland in maar langs (bordje: SBB ”Zuid Limburg”).  

04. Bij de hierop volgende 3-sprong gaan we rechtsaf omlaag naar een dal (de groene 
mountainbikeroute komt hier omhoog).  

05. In het dal gaan we bij de 4-sprong rechtdoor, de bosweg met de rode paaltjes volgen. 
06. D.w.z. na ca. 10 meter verder gaan we links omhoog (rode route). Pad dat scherp naar 

rechts gaat negeren we. We lopen door tot bij de T-splitsing. 
07. We verlaten de rode route en steken de met grind verharde bosweg rechtdoor over. We 

 volgen het voetpad naar de grote ”zwerfkei” en wandelen dan schuin naar rechts voorbij 



 een infopaneel. 
  

08. We steken 25 meter verder het oefenterrein voor paarden (manege) naar links dwars over, 
richting het toegangspad. Het oefenterrein is in de oude ”Grindgroeve Elzetterbos” 
aangelegd. Het paneel bij de kei geeft hieromtrent meer informatie (+ 192 meter NAP). 
De grindweg rechtdoor oversteken naar de bosweg, langs de stalen slagboom, rode en 
geelrode route. Wandel schuin omlaag in de richting van het sparrenbos. Na een korte, 
maar hevige klim gaan we 
  

09.  op de T-splitsing rechtsaf over de grindweg. Bij de 4-sprong gaan we rechtdoor. We 
 volgen nog steeds de rode route. 
 Via een bocht naar rechts gaan we bergafwaarts en via een grubbe ook weer omhoog.  
 De bosweg maakt aan de bosrand bij de weilanden een bocht naar links.  
 
Hier is een zitbank geplaatst en hebben we een fraai uitzicht over het ”Geuldal”. In het 
weiland bevinden zich meerdere bronnen van de ”Klitserbeek” (+ 170 meter NAP).  
 

10. Bij de Y-splitsing gaan we rechtsaf en we verlaten de rode route. We volgen het bospad, 
met rechts weilanden, bergopwaarts. Bijna boven bij de 4-sprong gaan we rechtdoor tot 
bij de T-splitsing.  
Hier gaan we rechtsaf, richting naaldbos. We gaan langs een houten slagboom. We lopen 
door tot bij een ongelijke 4-sprong. 

 
11. Op deze 4-sprong gaan we linksaf en gaan voorbij twee oude hekjes en aan bospercelen 

met draadafrasteringen. Bij de 3-sprong 75 meter verder, gaan we rechtdoor. Vanaf de 
bosrand kunnen we bij helder weer aan de horizon, schuin rechts van het bos, de 
rookpluimen zien van de DSM-schoorstenen. Het witte gebouw aan de linkerkant achter 
de afrastering, is het ”Emmaüs”.  

 
Het ”Emmaüs” is als buitenhuis in eigen beheer gebouwd door de paters Redemptoristen 
van Wittem in de jaren 1904-1905. Het diende om priesterstudenten gedurende de hele 
opleidingsperiode van zes jaar ontspanningsmogelijkheden te geven. Zij mochten 
tenslotte niet naar huis gedurende hun priesteropleiding, ook niet in de vakantieperiode. 
Op 5 april 1972 kwam het in particulier bezit. 

 
12. Bij de eerstvolgende 3-sprong gaan we linksaf en  
13. bij de toegangspoort van het ”Emmaüs” 

weer rechtsaf tussen de weilanden door naar beneden. Voor ons ligt het ”Geuldal” en het 
kerkdorp Epen. Beneden bij de T-splitsing bevindt zich aan de linkerzijde, boven op het 
talud, een zitbank. 

14. Bij deze T-splitsing gaan we rechtsaf over de geasfalteerde weg (Bommerigerweg), 
blauwe route, in oostelijke richting naar Mechelen. We komen voorbij enkele fraaie 
vakwerkhuizen met vrijstaande bakhuizen. Na ca. 500 meter over deze weg, de 
”Bommerigerweg”, bereiken we het dal van de ”Klitserbeek” (+ 127 meter NAP).  

15. Hier gaan we na het woonhuis met huisnummer 30 linksaf door een draaihekje. 
We wandelen door het weiland over het voetpad (blauwe route), op de linkeroever van de 
meanderende ”Klitserbeek”, o.a. langs 2 dikke eikenbomen, in de richting van het 
draaihekje in de meidoornhaag. Daar staat een eenvoudig stalen wegkruis.  

16. We gaan door het draaihekje rechtsaf, a.h.w. rechtdoor, met de markering van de 
Geulroute. Over het druk belopen licht dalende Geuldalpad wandelen we in de richting 



van "Hurpesch". We gaan over de Klitserbeek (Zie infobord) en door het draaihekje. Hier 
staan een tweetal mooie vakwerkhuizen. Het weiland verlaten we via weer een draaihekje. 

17. We gaan naar links en schuin aan de overkant van de geasfalteerde weg staat een stalen 
wegkruis op een betonnen sokkel (+ 106 meter NAP). We lopen ca. 40 meter over de 
”Hurpescherweg” (blauw/rode route) in de richting van de brug over de Geul.  

18. Pal voor de brug gaan we rechtsaf door weer een draaihekje. We volgen het voetpad door 
de weilanden (rood/zwarte route) langs de Geul. (+ 105 meter NAP). 

 
Links in het weiland stroomt een nieuw gegraven meanderend ”forellenbeekje” dat via 
een overstort met water uit de Geul gevoed wordt. Aan de overkant van de Geul staat de 
”Bovenste Molen”, een watermolen die voor het eerst werd vermeld in 1350. Gedeelten 
van de bedrijfsgebouwen zijn nu verbouwd tot appartementen. 

 
Na het passeren van een tweetal draaihekjes gaan we, vóór het derde draaihekje, schuin 
tegenover de houten brug over Geul, de rood/zwarte route verlaten. 

19. We gaan rechts door het weiland omhoog over het z.g. ”sierveldvoetpad”, in de richting 
van een tweetal draaihekjes. We gaan tussen de 2 dicht bij elkaar staande hekjes door. We 
wandelen vervolgens schuin rechts omhoog naar het draaihekje recht voor ons. Het 
voetpad tussen de meidoornhaag en schrikdraad begint en eindigt met een draaihekje.  

20. We gaan op de geasfalteerde weg, de ”Bommerigerweg” rechtsaf en na ca. 120 meter  
21. naar links de ”Kleebergerweg” in. Op de straathoek staat een zitbank en een gietijzeren 

kruis met een hardstenen sokkel. We volgen de weg ca. 350 meter. 
22. Waar bocht naar rechts gaat gaan we rechtdoor over het brede graspad. Dit pad gaat in het 

buurtschap ”Elzet” over in een asfaltweg (blauwe route).  
23. Bij de T-splitsing (op rechter straathoek staat een fraai gietijzeren vagevuurkruis) gaan 

we linksaf. Deze asfaltweg, de ”Elzetterweg” volgen we ca. 150 meter tot aan een 4-
sprong met twee naaldbomen. Tussen beide bomen staat weer een gietijzeren wegkruis. 

24. Hier gaan we rechtsaf over de veldweg (blauwe route) die door bronnen nabij de beek erg 
modderig kan zijn. We steken de ”Hermensbeek” over via een houten vlonder en gaan 
verder door een holle weg omhoog naar de 3-sprong, waar we rechtdoor gaan, met de 
rode route mee. Bij de volgende 3-sprong, met links een houten schuur en rechts op de 
hoek een houten kruis op een betonnen achtergrond, gaan we rechtdoor. Deze veldweg 
eindigt als holle weg in ”Melleschet” (+ 157 meter NAP). Op de rechter straathoek staat 
een stalen wegkruis tussen een hekwerk met spijlen.  

25. We gaan linksaf over de asfaltweg met de geelrode route mee, voorbij een krachtige 
waterbron ”der putz va Melleschet”. De bron bevindt zich rechts op privaatterrein 
(huisnummer 61). Even voorbij de bocht, waar de ”Lombergbeek” of  ”Mechelderbeek” 
onder de weg doorstroomt, staat links nog een zitbank.  

26. Bij het woonhuis (huisnummer 68; ”Het Dal”), gaan we schuin rechts omhoog (rode 
route). De zijweg en het ”krijtlandpad” negeren. We komen voorbij de ingang van de 
”Heebrig”, de natuurtuin van het IVN Vijlen/Vaals.  

27. Waar de weg een bocht naar links maakt, gaan wij rechtsaf door de tourniquet het 
voetpad door het weiland (blauwe route) volgen. Op sommige plaatsen is het pad soms 
erg smal. Langs het laatste stuk van het pad staat een infopaneel met gegevens over een 
bron de ”bermetie” genaamd.  

28. We gaan links over de asfaltweg terug omhoog naar het Hotel Restaurant Vijlerhof, het 
eindpunt van deze schitterende wandeling, waar we heerlijk kunnen nagenieten.  

 
Jo Knubben 

Valkenburg a/d Geul, januari 2014 


