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Vertrekpunt: Hotel Restaurant Vijlerhof (+ 176 meter NAP)
  

1. Na het verlaten van het hotel gaan we rechtsaf, de Vijlenberg omhoog (zijweg naar 
Melleschet negeren) tot aan de 150 meter verder gelegen driespong met de ANWB-
verkeersborden. We gaan hier rechtsaf over de Vijlenstraat naar beneden, richting 
Epen/Slenaken. Het voetpad naar rechts, de blauwe, rode en groene route, negeren we. 
Beneden bij de vakwerkschuur, waar de Vijlenstraat een bocht naar rechts maakt 
(bordje: 49A, 55, 55A), gaan we linksaf (niet door het draaihekje). We volgen deze 
veldweg links van de schuur tot bij de T-splitsing. Schuin links aan de overkant van het 
voetpad staat een deskundig gerestaureerd vakwerkgebouw (+160 m NAP).   

2. We gaan naar rechts en over het bruggetje van de ”Mechelderbeek”. We volgen nu de 
geelrode markering (Krijtlandpad) tot aan de schuine T-splitsing, waar we linksaf slaan.  

3. Iets verder gaan we linksaf de Vijlenstraat in, tot aan de 500 meter verder gelegen T-
splitsing.  

4. We gaan rechtsaf over de ”Groenenweg” en na ca. 40 meter  
5. linksaf de veldweg in naar het ”Vijlenerbos” (gele route). Deze gele route blijven we 

rechtdoor volgen (alle zijpaden negeren). We verlaten de gele route bij de 3-sprong en 
gaan rechtdoor met de blauwe route. Alsmaar rechtdoor blijven wandelen (pad gaat flink 
stijgen), alle zijwegen en paden negeren. De afstand vanaf de Groenenweg tot boven bij 
de asfaltweg (Rugweg) bedraagt 1,8 km. Vlak voor de asfaltweg zien we rechts in het 
bos tussen het ruiterpad en de ”Rugweg” een kuil een z.g. ”doline”.  
Een doline is een trechtervormige verzakking, soms vele meters breed en diep, die 
ontstaat als kalk in het regenwater oplost. Dolines komen voor in de mergel (kalk) 
landschap van Zuid-Limburg, onder andere in het Vijlenerbos bij Epen, en worden ook 
wel orgelpijpen genoemd. 
 
We gaan rechtsaf over de ”Rugweg” om 120 meter verder  

6. de ”Epenerbaan” (links in het bos zien we een picknickhut) dwars over te steken en 
rechtdoor de bosweg met de rode route en de z.g. witte cooperbaan te gaan volgen. Pad 
naar rechts negeren en bij de eerstvolgende viersprong rechtdoor blijven lopen.  

7. Bij de volgende viersprong gaan we linksaf de bosweg in langs een steen met 
geel/blauwe markering en volgen nu de rode, de blauwe, de Geulroute en de geelblauwe 
route. We volgen deze rode route ca. 1 km door het ”Malensbos”. Alle zijwegen of 
paden en overige routemarkeringen negeren. Nadat we ca. 300 meter hebben afgelegd, 
komen we voorbij een driesprong met rechts een zitbank en een herinneringskruis (+280 
m NAP). 
Het Orthodoxe-Patriarchale kruis was geplaatst in de holle stam van de z.g. 
”Kroddeleik”. De verrotte holle stam van de eik is inmiddels  opgeruimd. Het kruis is 
opgericht ter nagedachtenis aan Russische krijgsgevangenen die tussen 1916 en 1918 de 
dood vonden. 

 



Iets verder hebben we vanaf een voetpad rechts van de te volgen bosweg een prachtig 
uitzicht over het Belgische gedeelte van het Geuldal. We blijven de rode route volgen. 
We negeren 2 paden naar links. We lopen door tot bij de 3-sprong met zitbank. 

8. Hier gaan we linksaf en volgen de bosweg (rode route) over een afstand van 500 meter 
tot bij de ”Epenerbaan”( dus bij de 4-sprong rechtdoor blijven lopen). We verlaten de 
rode route en steken achter de ijzeren slagboom de asfaltweg rechtdoor over om aan de 
overzijde verder te gaan in het ”Holsetterbos” over de bosweg die schuin naar links 
omlaag gaat. Bij de 4-sprong rechtdoor en naar beneden. 

9. Op de volgende T-splitsing van boswegen gaan we rechts omhoog. We volgen deze 
bosweg tot bij een T-splitsing, 

10. waar we links bergafwaarts gaan, met de groene route mee. Na ca. 100 meter verlaten we 
de bosweg met de groene route en gaan meteen 

11. rechts omhoog het bospad volgen met de gele, de groene en de geelrode markering 
(Krijtlandpad; +230 meter NAP). 500 Meter verder eindigt dit pad met haar 
routemarkeringen bij een schuine T-splitsing. Hier staan links in de afrastering van het 
weiland hulststruiken. We gaan linksaf over een veldweg, tussen weilanden door, tot bij 
de volgende T-splitsing.   
Hier kunt u genieten van een mooi uitzicht over een wijds dal met de kerkdorpen van 
Vijlen, het Duitse Orsbach en Holset. 
Op de rechterhoek van de splitsing staat in de schaduw van een spar en conifeer een 
houten wegkruis. 
Een fraai uitzicht wordt u geboden in de richting van Vaals, de Vaalserberg met het 
”Preusbos”, het voormalige grenskantoor Wolfhaag en het ”Schimperbos”.  

 
Afkorting, de 9,4 km route via Holset 
 

We wandelen linksaf naar beneden (gele route)  en steken de asfaltweg, de verbindings-
weg (+ 198 meter NAP) van Vaals naar Vijlen, rechtdoor over. We gaan rechtdoor (gele 
route) tot de 250 meter verder gelegen 3-sprong, waar we rechts omhoog gaan en waar de 
zich aan de linkerzijde op de kleine heuvel de eeuwenoude kerk van Holset bevindt. Ga 
verder bij einde punt 26. 

 
Vervolg van de 20 km route 
 
12. We gaan rechts omhoog terug het ”Holsetterbos” in, met de gele route mee, tot bij een  

3-sprong. Hier rechtdoor blijven lopen en de gele route verlaten. Met de geelrode route 
bereiken we na ca. 250 meter, zijpaden blijven negeren, weer de ”Epenerbaan” (rechts op 
de hoek staat een groot betonnen kruis) 

 
Afkorting, de 12 km route via Vaalsbroek 
 
13. We steken de asfaltweg dwars over en gaan meteen linksaf over de bosweg die door de 

stalen slagboom is afgesloten. Bij de slagboom staat een zitbank. Iets verder, bij het 
eerstvolgende zijpad (graspad), wandelen we rechtdoor, (witte route). Aan de rechterzijde 
van deze bosweg met de witte paaltjes, die parallel loopt aan de ”Epenerbaan”, bevindt 
zich 100 meter  dalwaarts een grafheuvel die als geologisch monument staat vermeld. Om 
de grafheuvel, met een informatiepaneel, te kunnen bereiken zijn in het talud trapjes 
aangebracht. De bosweg met de witte paaltjes verlaten we bij de stalen slagboom waar de 
”Epenerbaan” een bocht naar rechts maakt. Hier de ”Epenerbaan” oversteken om dan de 
asfaltweg, links van het restaurant, bergafwaarts te gaan volgen over een afstand van 250 



meter. De weg is verboden voor het verkeer, behalve voor bestemmingsverkeer. Beneden 
bij de viersprong staat op de rechterhoek bij een zitbank een houten wegkruis op een 
stenen voetstuk (+ 200 meter NAP). De ”Epenerbaan”  schuin naar links oversteken. We 
volgen de ”Lange Bosweg” rechtdoor over een afstand van 200 meter tot waar deze weer 
samen komt met de ”Epenerbaan”. Nu gaan we rechtsaf over het fietspad van de 
”Epenerbaan” naar beneden, richting ”Vaalsbroek”. Lees verder bij punt 25. 

 
Vervolg van de 20 km route 
 
13. We steken de ”Epenerbaan” rechtdoor over en gaan nu de bosweg met de rode en witte 

paaltjes en de geelrode markeringen (het z.g. Krijtlandpad) volgen (links van ons zien we 
een ruiterpad). Meteen zien we aan de linkerzijde van de bosweg bij de zitbank een 
grafheuvel, een geologisch monument.  

14.  Bij de Y-splitsing verlaten we de geelrode route, houden dus rechts aan en blijven 
rechtdoor lopen d.w.z. bij de 4-sprong (rechts een houten slagboom) rechtdoor. Links van 
ons loopt een ruiterpad. We volgen nu de rode, groene en geelrode route. Ook volgend 
pad naar rechts (houten slagboom) negeren. Bij de volgende houten slagboom gaan we 
met de geelrode naar rechts. Op de 4-sprong daarna naar links, rode en groene route. Op 
de Y-splitsing links aanhouden (eigenlijk rechtdoor) en we lopen links langs een 
grafheuvel 

15.  Deze grafheuvel bevindt zich in een bosperceel met Europese lariksen. De geelrode route 
naar links (achter zitbank) negeren en in de tegenovergestelde richting verder wandelen, 
het smalle pad naar rechts. We lopen tot aan een viersprong (+ 296 meter NAP). We gaan 
rechtdoor de smalle bosweg langs de houten slagboom (met links en rechts veel 
hulststruiken). De sterk dalende bosweg gaat na de eerstvolgende viersprong, tegenover 
de zitbank, over in een smal steil en ruw bospad. 

16.  Bij de volgende viersprong (+ 270 meter NAP) gaan we linksaf. Zijpaden negeren. We 
gaan rechtdoor over een bredere bosweg. De diepe begroeide kuil aan de rechterkant, 
daar waar de bosweg stijgt, is een kleine oude groeve.  
Vanaf deze bosweg, die tevens ”grensweg” is, hebben we een mooi uitzicht over het 
Belgische landschap met op de voorgrond een bungalowpark. 

 
17.  Bij grenspaal 5 gaan we links steil ca. 250 meter omhoog, GrensRouten 6, d.w.z. bij de 

eerste 4-sprong rechtdoor totdat we helemaal boven weer op een viersprong komen. Na 
het passeren van de ijzeren slagboom en zitbank verlaten we de GR 6 route en gaan we 

18.  rechtsaf over een met grind verharde bosweg (links ervan een ruiterpad). Alle markerin- 
gen op palen en bomen negeren. Bij grenspaal 4 (+ 300 meter NAP), met een stenen 
wegkruis op de hoek, wandelen we rechtdoor en komen voorbij aan een stenen kruis dat 
is opgericht ter nagedachtenis aan de Vijlense grenssoldaat Jeu Saive. 
Jeu Saive werd dodelijk getroffen in de nacht van 20 maart 1945 tijdens een 
schotenwisseling met gedropte Duitse parachutisten van het ”Werwolf-Mordcommando”. 

 
Let nu goed op: 
Bij de eerstvolgende 3-sprong nemen we het pad naar rechts (bij paaltje met bord: (Route 
des Frontieres 6 en geelblauwe route). We wandelen rechtdoor naar beneden totdat we 
uitkomen bij een witrode slagboom. Vervolgens voorbij een woonhuis met opslag voor 
brandhout. Naar rechts hebben we een fraai uitzicht over o.a. het Belgische Gemmenich.  

19.  Op de asfaltweg, de ”Gemmenicherweg” gaan we linksaf. Op het talud aan de overkant 
staat grenspaal 3. Het witte gebouw, 100 meter verder, is het voormalige Nederlandse 
grenskantoor Wolfhaag.  



20.  Hier gaan we naar rechts tussen de afvalbak en het bord van de bushalte door en meteen 
schuin naar links de bosweg in achter de ijzeren slagboom met de rode en blauwe route 
volgend.  
We lopen rechtdoor over de met grind verharde bosrandweg en komen bij een zitbank. 
Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht in noordelijke richting over een ruim dal dat 
begrensd wordt door het ”Malensbos”, ”Holsetterbos”, het kerkdorp Vijlen, woonflats 
van Vaals met daarachter de Duitse ”Schneeberg”. 
 
Bij de viersprong gaan we naar beneden over de bosweg met de blauwe route (rode route 
verlaten) en de geelrode route. Tussen de weilanden wordt het een smalle holle, maar 
stenige weg.  

21.  Bij de driesprong met een stenen wegkruis en een eenvoudig zitbankje gaan we linksaf 
(blauwe route verlaten) en volgen de geelrode route tot aan de ”Gemmenicherweg” (+ 
235 meter NAP).  

22.  We steken de Gemmenicherweg over en gaan rechtdoor door de ”Wolfhaag”. Op de 
linker straathoek staat een stalen wegkruis op een hardstenen sokkel. De geelrode route 
volgen en na ca. 200 meter met de geelgroene route erbij, bergafwaarts gaan. We lopen 
het gehucht helemaal uit tot beneden op T-splitsing, de ”Meelenbroekerweg” (+ 200 
meter NAP). Onder de spar staat een fraai gietijzeren wegkruis.  

23.  Op deze T-splitsing gaan we linksaf en volgen de geelrode route (op paaltje te zien) over 
de asfaltweg.  
Het kleine beekje links van de weg, de ”Molenbroekerbeek”, wordt gevoed door 
meerdere bronnen in de weilanden .Een zitbank treft u aan in de flauwe bocht. 

24.  Bij de viersprong gaan we rechtsaf, de ”Rarenderstraat”  in, die we ruim 1 km blijven 
volgen tot bij een T-splitsing met de ”Epenerbaan”. Onderweg passeren we meerdere 
fraaie vakwerkhuizen met bij het begin van de straat in de gevels van de panden nummers 
73 en 71 o.a. Andreaskruisen.  

25.  Bij de T-splitsing gaan we rechtsaf over het fietspad van de ”Epenerbaan” omlaag 
(groene route) samen met de 12 km route. Bij de eerstvolgende driesprong gaan we 
rechtdoor (dus niet richting Raren, Wolfhaag).  
Van het aan de rechterzijde gelegen ”Kasteel Vaalsbroek” is het park en mausoleum 
(praalgraf) vrij toegankelijk. Dit kunnen we bereiken door de ”Epenerbaan” te verlaten 
bij de slagbomen naar de parkeerplaatsen. We wandelen dan richting de grote vijver. We 
gaan links via het terras van ”café De Oude Molen” helemaal rondom de grote 
molenvijver naar de voetpaden van het park. 

 
Bij de volgende driesprong gaan we rechtdoor. De ”Schuttebergsweg” (+ 180 meter 
NAP), met op de hoek naast de zitbank een wit trafogebouw, negeren we en we verlaten 
de groene route.  

26.  Ca. 60 meter verder bij de driesprong gaan we linksaf. Op de hoek staat een stalen mast, 
de sirene-installatie van de Regionale Brandweer. De ”Weyerweg” met de rode paaltjes 
volgen we 1,1 kilometer tot het kerkdorpje Holset. 

 
In de diepe greppel rechts van de weg stroomt de ”Zieversbeek”. Het nu links van de weg 
stromende beekje gaat in de bocht samen met de ”Vaalsbroekermolenbeek” onder de weg 
door en dan links voorbij een in slechte staat verkerende ”Volmolen”.  

 
De zijweg naar rechts, bij het stalen wegkruis negeren we. We blijven rechtdoor lopen tot 
bij de kerk van Holset. We lopen tussen de St.Lambertuskerk en de horecagelegenheden 
door naar de T-splitsing.  



Tegen de linker stenen pilaar van het toegangshekje naar de kerk is een informatiebord 
bevestigd. Op de rechter straathoek staat een eikenhouten wegkruis. 

 
27.  Op de T-splitsing gaan we rechtsaf, samen met de 9,4 km route, verder de gele en de 

geelrode route volgen. We komen eerst voorbij aan de Mariagrot en de paarpoel van de 
vroedmeesterpad. De weg achter de poel negeren we. Op het informatiebord bij de poel 
staan meer gegevens vermeld over de zeldzame pad. Op de hoek van de weg, 50 meter 
verwijderd van de poel, staat een ijzeren wegkruis vóór een van veldkeien gemetselde 
muur. Hier gaan we links aan voorbij. We komen eerst voorbij de garages van een 
transportbedrijf en dan voorbij de parkeerplaats voor o.a. containers. De veldweg daalt 
licht. In het dal stroomt de ”Hermensbeek” onder de weg door. Aan de linkerzijde is 30 
meter verder een zitbank geplaatst. We wandelen rechtdoor tot bij de driesprong. Op de 
10 meter verder gelegen splitsing van wegen staat links een gietijzeren wegkruis. 
Het herinnert aan het feit dat op 3 juli 1919 de toen 12 jarige Wiel Heuts dodelijk 
getroffen werd door een verdwaalde geweerkogel.   

 
28.  We gaan rechtsaf de holle weg in, met de geelrode route mee naar beneden. In de holle 

weg bevinden zich meerdere dassenburchten. We negeren, voorbij het trafogebouw, de 
veldweg naar links.  

29.  Bij de T-splitsing, met links één en rechts meerdere vakwerkhuizen, gaan we linksaf over 
de asfaltweg (geelrode route).  
Het gehucht Harles betrok haar drinkwater in vroegere tijden door middel van de 
dorpspomp. Deze staat rechts van de weg, waar de ”Harleserbeek” onder de weg 
doorstroomt (+ 180 meter NAP). De gemetselde pilaar, waar de pomp aan vast zit, is 
volledig begroeid met klimop. 

 
We lopen door tot bij een driesprong met op de hoek een fraai gietijzeren wegkruis.  

30.  We gaan hier rechtsaf en verlaten de geelrode route. We volgen nu de weg met de witte 
paaltjes tot bij een T-splitsing van veldwegen. Ook hier staat weer een wegkruis naast een 
berk.  

31.  We verlaten de witte route en gaan linksaf. Bij de driesprong 30 meter verder gaan we 
rechtdoor. We lopen nu over een veldweg, de ”Akerweg”. 
De ”Akerweg” was vóór de aanleg van de Rijksweg Vaals-Maastricht de enige 
verbindingsweg tussen Aken-Vaals-Gulpen en Maastricht. 

 
Vijlen met het bungalowpark ”Reevallis” ligt nu voor ons. We gaan rechtdoor over de 
asfaltweg, de ”Oude Trichterweg” (alle zijwegen negeren) tot aan de T-splitsing met de 
”Mamelisserweg”.  

32.  Hier gaan we linksaf en zijn terug bij Hotel Restaurant Vijlerhof, waar we heerlijk 
kunnen nagenieten van deze lange, maar prachtige wandeling. 

 
 Jo Knubben 

Valkenburg a/d Geul,  januari 2014 


