
Hotel Restaurant Vijlerhof   Rondwandeling van Vijlerhof  
Hilleshagerweg 2     naar Restaurant Buitenlust  
6294 AP Vijlen      en terug. 
Telefoon 043-3061710 

Fax 043-3064317     Route is ca. 11 km lang. 
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 staat vol met bomen en struiken. We negeren het voetpad naar rechts, 
beneden bij de meidoornhaag, waarachter moestuinen liggen.  

 
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 paaltjes tot bij de wegkruising waar rechts achter een metalen hekwerk 
een wegkruien geplaatst heeft tegen een stenen wand.  
In de nis staat een madonna beeldje.  

Melleschet (Limburgs: Mellesjet) is een buurtschap ten westen van Vijlen in de gemeente 
Vaals in de Nederlandse provincie Limburg. De buurtschap bestaat uit een dertigtal 
boerderijen en huizen langs de straat Melleschet bij het dal van de Mechelbeek. De naam 
van de buurtschap wordt voor het eerst vermeld in de 14e eeuw als 'Mellence'.In 
Melleschet staan verschillende vakwerkboerderijen en -huizen.  

02. Bij deze 4-sprong gaan we rechtsaf, richting Melleschet’, rode route. 
03. Iets verder op de 3-sprong, met links op de hoek een mooi wegkruis, linksaf omhoog het 

onverharde pad in (rode route).  
04. Bij een schuurtje rechts van ons en links een kruisbeeld blijven we rechtdoor lopen en de 

rode route volgen. Bij de 3-sprong gaan we rechtdoor (blauwe route komt bij de rode 
route. Het pad gaat dalen en we gaan via een vlonder over de ”Hermensbeek”, waarna het 
pad weer licht gaat stijgen.   

05. Aan het einde van dit pad komen we bij een geasfalteerde weg, waar we links afslaan. 
Even links voor de hoek staat tussen twee naaldbomen een schitterend gietijzeren kruis 
(Nestor Martin 1737).  

06. Bij de 3-sprong met op de hoek een z.g. vagevuurkruis, gaan we rechtsaf, de 
”Schreursweg” in. Dit is een doodlopend straatje, waar wij wandelaars echter verder 
kunnen lopen. We passeren groepsaccommodatie ”Elset”. We volgen het voetpad, 
gemarkeerd met blauwe paaltjes.  

07. We gaan 80 meter verder niet de weilanden in maar  draaien met het pad mee, met een 
hoek van 90 graden, naar links en verder weer naar rechts.  



08. We komen uit op een schuine geasfalteerde T-splitsing, waar we rechtsaf gaan a.h.w. 
rechtdoor, licht naar beneden. We passeren de ”Mechelderhof” die rechts van ons ligt.  

09. Beneden aan het einde van de Kleebergerweg gaan we naar links. Op de hoek zien we 
wederom een mooi gietijzeren kruis op een sokkel. We volgen nu de blauwe route. 
Rechts hebben we een schitterend zicht op het Geuldal. We komen in een beschermd 
dorpsgezicht ”Helle” met enkele prachtige vakwerkhuizen, de meesten in gebruik als 
vakantiewoningen. Wij vervolgen onze weg rechtdoor. We passeren hotel + apparte-
menten ”De Hamer” en direct vóór de 3-sprong zien we weer een kruisbeeld op een boom 
met er naast een groot Mariabeeld. Op deze 3-sprong lopen we rechtdoor (blauwe route).  

10. Bij de volgende 3-sprong gaan we naar links, de ”Fokkebroekweg” in en volgen nog 
steeds de blauwe route.  

11. Bij de volgende 3-sprong (Akerstraat) verlaten we de blauwe route en lopen rechtdoor, de 
doodlopende weg in. Bij de volgende 3-sprong (links kruis) gaan met de bocht mee naar 
rechts en bij weer een 3-sprong (we verlaten de Fokkebroekweg) lopen we rechtdoor en 
gaan langs het eenzaam gelegen prachtige vakwerkhuis ”Op Gen Wei”. We blijven deze 
mooie veldweg ruim 400 meter volgen tot bij de volgende 3-sprong,  

12. waar we langs de heg van hulststruiken naar links omhoog gaan. Bij de 3-sprong gaan we 
rechtdoor. We passeren het z.g. 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.  

 
13. Bij de 3-sprong na 300 meter (bordje: Zuid-Limburg) lopen we ook rechtdoor (lichte 

stijging). 75 Meter verder op een ongelijke 4-sprong nemen we het meest rechtse pad 
(houten slagboom) en gaan een sparrenbos in.  

14. Bij de volgende splitsing van wegen houden we het meest rechtse pad aan.  
15. Bij de 4-sprong gaan we rechtsaf, de gele route volgend. Een smal pad naar rechts 

negeren we. Op de 3-sprong zien we rechts van ons een ongevalskruis van J.Janssen + 
19-2-1974.Wij gaan rechtdoor, gele route. Bij de 4-sprong rechtdoor, langs houten 
slagboom en direct daarna  

16. op de T-splitsing (vóór weiland), linksaf ook langs een houten slagboom(gele en geelrode 
route). We blijven nu rechtdoor lopen, totdat we uitkomen bij restaurant Buitenlust, waar 
we kunnen pauzeren. 

 
17. Met de rug naar restaurant Buitenlust gaan we aan de achterzijde naar links en door de 

houten doorgang en na 20 meter gaan we rechts omhoog (de gele en geelrode route).  
18. We steken de geasfalteerde weg over gaan langs de houten slagboom en blijven alsmaar 

de gele en geelrode route volgen. Na een korte stijging gaan we bij een zitbank rechtsaf. 
De gele en geelrode route blijven volgen en alle zijpaden negeren. We komen na een 
ijzeren slagboom en een picknick plekje bij de parkeerplaats ’Zevenwegen’.  

19. We steken de asfaltweg over en gaan langs de stalen groene slagboom het tweede pad van 
links in (blauwe en geelrode route). Op de 4-sprong (met ruiterpad) gaan we rechtdoor en 
een pad naar links negeren we. We volgen nu de blauwe en geelrode route 
(krijtlandpadroute). Op de 3-sprong (zitbank) gaan we rechtdoor en blijven deze beide 
routes omlaag volgen.  

20. Op de 4-sprong bij de houten slagboom gaan we linksaf (blauwe route). Bij de 3-sprong 
gaan we rechtdoor, verlaten dus de blauwe route en volgen nu de gele paaltjes.  We 



blijven dit pad steeds rechtdoor volgen, alle zijpaden negerend, totdat we uitkomen op 
een geasfalteerde T-splitsing.  

21. Hier gaan we rechtsaf en  
22. op de 3-sprong daarna linksaf, de Vijlenstraat in.  
23. 200 Meter verder gaan we, na huisnummer 11, naar rechts via een draaihekje de 

weilanden in (groene route).* Door weer een draaihekje gaan we een volgende weiland in 
(bordje: Mechelderbeekdal). 

24. Aan het einde van de begroeiing gaan we linksaf en volgen nu de gele en de groene route. 
 

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.  

25. 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”. 

26. 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.               

 
*     Als het pad in de weilanden te modderig is, lopen we op de asfaltweg gewoon rechtdoor. 

Op de T-splitsing (Pannisbergweg, Vijlenstraat) rechtsaf. Op de Y-splitsing rechts     
aanhouden, doodlopende weg, geel en geelrode route. Over het bruggetje van de 
Mechelderbeek en dan rechtdoor omhoog, gele route. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jo Knubben 
      Valkenburg a/d Geul,  jan 2014  


