Geuldal-Vijlnerbos
Auteur: Henk Swart
Door het Limburgse landschap
De totale lengte van deze route is circa 27 KM over zeer geaccidenteerd terrein. Wie dat
te ver vindt kan een stuk van circa 4 KM afsnijden, maar dan worden prachtige
panorama's gemist.

Routebeschrijving
Volg de rode en blauwe paaltjes richting Gulpen/Mechelen. Na bord 'Landgoed
Schoutenhof' de asfaltweg rechtsaf volgen langs het landgoed Schoutenhof en verder
heuvelopwaarts tot de top. Bij straatnaambordje 'Bovenpad' linksaf door hekje het pad
door weiland en boomgaard naar beneden volgen.
Op drukke asfaltweg linksaf en alvast oversteken. Direkt na de brug over de Geul
rechtsaf. Meteen naar links schuin oversteken en het voetpad ernaast volgen. Na
sportterreinen rechtdoor het weiland in richting watermolencomplex.
Langs de molen verder langs een klinkerweggetje omhoog voorbij een info-bord naar een
asfaltweg.
Hier linksaf richting kampeerboerderijen 't Zinkviooltje en Tergracht. Bij asfalt Y-splitsing
links aanhouden
Bij de parkeerstrook voor het terrein van 't Zinkviooltje linksaf via aangegeven voetpad en
schuin rechts naar beneden en links van een sportveldje met witte gastank ervoor, de
bestaande blauwe wandelroute bovenlangs de Geul volgen. Na een lange bocht naar
links langs het water komt het pad uit bij een brug. De Geul hier oversteken en rechtsaf,
de brede halfverharde steenslagweg volgen die na een bocht naar links overgaat in
gedeeltelijk asfalt fietspad.
Ongeveer 10 meter na die overgang rechtsvóór een bospad in en tijdelijk de blauwe route
verlaten.
Dit pad voert onderlangs de weg langs verlaten steengroeves. Daarbij het hoofdpad
volgen en nergens de rechts gelegen beek oversteken.
Het pad eindigt voor een trap. Linksaf naar boven en terugkeren naar de verharde weg
en rechtsaf verder weer volgens de blauwe route alsmaar omhoog richting Cottessen.
Passeer een grote kampeerboerderij aan de linkerhand en links en rechts een paar
huizen.
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Tegenover huisnr. 3 via een holle weg linksaf de blauwe paaltjes volgen en verder
omhoog langs een dassenburcht. Het pad buigt naar rechts af en komt uit op drukke
asfaltweg. Linksaf langs de berm (nog steeds blauw gemarkeerd) maar in de bocht die
blauwe route verlaten en oversteken. Volg nu een holle weg in het bos naar boven (zijpad
naar links negeren). Na een stevige klim komt dit pad uit op een groot kruispunt van
wegen en voetpaden bij een parkeergelegenheid.
Wie iets meer wil weten over het ontstaan van dit landschap, kan hier even rechtsaf gaan
en doorlopen tot het punt waar van rechts een asfaltweg op dit kruispunt uitkomt. Pal
daar tegenover, op de hoek waar die weg naar rechts afbuigt en Eperbaan heet, is een
doorgang tussen de bosjes naar een info-paneel met afgraving.
A. Hier kan de route worden afgesneden. Loop daartoe naar het hierboven genoemde
info-paneel en ga na bezichtiging de Eperbaan verder op naar boven en volg deze op het
parallelle voetpad dat iets achter het info-paneel ontspringt. Loop door tot een punt waar
de groene, de rode en de blauwe route samenkomen, herkenbaar aan het punt waar
twee groene metalen afsluitbomen dwars over het pad staan. Volg de blauwe route naar
rechts door een opmerkelijke sparrenlaan. Lees verder bij B.
Aan de overzijde de gele paaltjesroute schuin naar links volgen. Na circa 100 meter bij
bordje '....object Vaals' de gele route naar links vervolgen. Waar later de gele route
linksaf gaat, rechtdoor blijven lopen. Passeer achtereenvolgens een weiland aan de
rechterhand, een weiland aan de linkerhand en nogmaals een weidegebied aan de
rechterhand. Dan door een klein bosje de rechter, brede tak volgen en dan langs een
meidoornheg tussen weilanden door. Bij het volgende kruispunt (nog vóór het bord
'Doorgaand verkeer' rechtsaf, een dalende asfaltweg (Groeneweg). Bijna beneden komt
van linksboven een groene en gele paaltjesroute erop uit en let daarna vooral op de gele
route. Tegenover een vaalgroen transformatorhuisje achter muurtje van natuursteen de
gele route naar rechts volgen. Na ruim 100 meter, tegenover een kruisbeeldje op een
geknotte iep aan de rechterhand, de gele route verlaten en linksaf en de weilanden in
vrijwel rechte lijn oversteken. Na klaphekje halverwege verder omhoog.tot de bosrand
waar weer een hekje staat. Ga daar door en rechtsaf langs de bosrand. Dit is weer een
stukje gele route, al is dit niet direkt zichtbaar.
Op een kruising, waar de gele route naar rechts afdaalt, rechtdoor lopen: een
ongemarkeerd bospad.
Doorlopen tot T-splitsing en daar rechtsaf iets naar beneden en meteen linksaf, de
blauwe route volgen.
Blauw volgen en na stijging de asfaltweg oversteken en de blauwe route vervolgen, die
rechts van het parkeerterrein verder gaat.
U komt nu uit bij
Boscafé 't Hijgend Hert
Dit is het gehele jaar geopend van 11 tot 21 uur
Na de pauze de blauwe route vervolgen, die met de nodige bochten overgaat in grintpad
door een opmerkelijke sparrenlaan.

Asfaltweg oversteken en de sparrenlaan vervolgen. (Hier komt de verkorte route er weer
bij.)
B. Vervolg voor beide afstanden.
Aan de overkant rechtdoor blijven lopen. Verderop de blauwe route verlaten en verder
doorlopen tot een kruising met rode paaltjesroute. Hier linksaf en ruim 1 KM de rode route
(tevens geel/blauwe NWB-route) volgen.
Passeer aan de rechterhand een bankje en en ijzeren kruis met de tekst 'Ter herinnering
aan de Russische krijgsgevangenen, die tussen 1916 en 1918 de dood vonden'.
Waar de rode route linksaf gaat, rechtdoor blijven gaan. Later zijn er toch weer. nu
vierkante rode palen. Waar op de kop van een rode paal staat aangegeven 1,5 KM is
rechts een breed pad naar beneden.(tegenover de ingang staat een NWB-paaltje en paal
grensroute 6.)
Ga hier rechtsaf naar beneden. Het pad buigt eerst iets naar links.
Bij Y-splitsing rechts langs jonge aanplant en bij de volgende Y-splitsing linksaf (dus links
van een sterk dalend smal en vaak overwoekerd modderpad).. Doorlopen tot de kruising
met de witte paaltjesroute (herkenbaar door wit paaltje aan de linkerhand) en daar
rechtsaf.
Beneden, iets vóór de T-splitsing oftewel naast een gele routemarkeringspaal rechtsaf.
Verderop een dalend paadje naar links kiezen, vlak langs het weiland. Bij de hoek van
dat weiland stijgt het pad weer, maar op het diepste punt een nog smaller paadje naar
links nemen, dat enorm stijgt via boomwortels. Boven aangekomen buigt het naar rechts
en komt uit op een breder dwarspad. Dit pad naar links volgen. Het pad gaat met een
wijde boog naar links en naar beneden, waar u uitkomt bij wat mergelkuilen, die u ook
passeert en dan iets naar rechts afbuigen tot de slurfachtige uitgang van het bos .
Ga op de bereikte asfaltweg linksaf en daarna de eerste asfaltweg rechts
(Gerardsbroich), richting restaurant 'Les 3 maronniers'. (Maandags, Dinsdags en
Woensdags gesloten).
Volg de weg links onderlangs het restaurant, want het parkeerterrein loopt dood.
Langs deze weg zijn veel huizen en boerderijtjes gebouwd van steen uit de omliggende
steengroeven, zijnde zandsteen, gneis en carboonhoudend mengmateriaal.
Bij driesprong rechtdoor, waarna de weg Höfke heet. Bij een wirwar van landwegen schuin
rechtdoor (het huis aan de linkerhand houden), een dalend en kronkelend pad.
Beneden, bij een oude steengroeve van Carbonale gesteentes.
Bij de groeve het middelste pad in, dus eigenlijk rechtdoor, langs de dijk van een
kunstmatige plas en links de Geul.
Aan het eind de asfaltweg oversteken en loop in de richting van, respectievelijk door
camping 'Vieux Moulin'.

Na de kantine, nog in een bocht naar rechts, scherp naar links afslaan, een brug over en
schuin naar rechts, passeer een nieuwe brug over een dode Geul-arm en volg, na een erf
met grind, een stijgende asfaltweg naar Sippenaken. Boven bij de kerk rechtsaf, de grote
weg aan de overkant volgen.
Eerste asfaltweg links (aan het einde van de bebouwde kom) met aanduiding 'Op ene
brook'. Deze weg (met rood/witte strippen gemarkeerd, stijgt behoorlijk en gaat over in
een landweg, buigt bij huizenrij naar links en verderop bij groepje huizen naar rechts om
tenslotte te eindigen voor een akker. Loop aan de rechterkant van de akker door en aan
het eind linksaf langs de bomen naar de andere hoek, waar een voetgangsershekje
toegang geeft tot het volgende landje. Volg het onduidelijke pad rechtdoor langs de
houtwal.
Op de dan te bereiken landweg rechtsaf en volg de electrische omheining naar links. Bij
een braambos het land betreden en na het bosje de volgende groenstrook oversteken in
de richting van de verst uitstekende punt van het bos
Precies op de punt is een voetgangershekje met daarachter een bospaadje. (Nog steeds
rood/witte markering).
Volg dit pad, dat later halfverhard is. Negeer alle zijpaden.
Aan het einde de brede halfverharde weg naar rechts opgaan. (Hier en verder hebben de
Belgische zagers en kappers overal zware wonden in de bossen geslagen).
Deze weg geruime tijd aflopen en passeer hierbij een asfaltweg met op de hoek rechts
een oorlogsmonument.(Ook hier is flink bos gekapt).
Doorlopen tot er een akker verschijnt. Vóór de akker rechtsaf en bij grenspaal 14 linksaf
langs de akker (dus de rood/witte strippenroute verlaten) tot een blauwe paaltjesroute
verschijnt.
Rechtsaf de blauwe route geruime tijd volgen, eerst naar beneden en met een slinger het
bos uit en later naar links langs de bosrand.
Bij het bereiken van een gele route rechtsaf en bij het bereiken van opnieuw de blauwe
route (Diependalsweg) linksaf.
Volg weer de blauwe route en let op de afslag naar links bij een grote kastanjeboom.
In Epen aangekomen de blauwe route verder negeren en op de eerste T-kruising schuin
naar links/voor (Heimansstraat).
Bij VVV gebouw de weg oversteken en schuin links/voor de dalende asfaltweg nemen
(Boeienstraat).
Beneden rechtsaf en de weg aflopen tot startpunt achter de kerk.

Praktische informatie
De totale lengte van deze route is circa 27 KM over zeer geaccidenteerd terrein. Wie dat
te ver vindt kan een stuk van circa 4 KM afsnijden, maar dan worden prachtige
panorama's gemist.
Startpunt
De wandeling start in Epen bij de bushalte Roodweg (achterzijde kerkcomplex) van
bus 57 (Maastricht- Gulpen v.v.).
De route is grotendeels gecontroleerd mei 2016

