Rondwandeling langs 3 prachtige kroegjes ca. 20 km
Een heerlijke wandeling door berg en dal, bos en veld. Mooie uitzichten en bos
wisselen zich af op weg naar het volgend bosje. Sommige stukken zijn moeilijk
begaanbaar! U start willekeurig bij 1 van de 3 zaken en loopt rond.

Vertrek Bie de Tantes Eys
Met de rug naar de herberg steken we de straat over, gaan aan de overkant naar links en dan meteen rechtsaf,
de ”Wezelderweg” in. We gaan met de bocht mee naar links. Na huisnummer 24 gaan we rechts, de ”Zwarte
Brugweg” omhoog. Bij de 3-sprong (Taan-del) rechtdoor lopen. We verlaten Eys en gaan over de spoorbrug en
houden links aan. We volgen het smalle verharde weggetje geruime tijd omhoog. Bij de 5-sprong (met
kruisbeeld: “Eert Den Schepper”) gaan we de 2e weg rechts (richting Wahlwiller 0,8 km). Bij de 3-sprong gaan
we rechtdoor naar beneden. We gaan over de brug van de Selzerbeek en gaan direct rechtsaf de “Beeklaan” in.
Bij de 3-sprong (St.Cunibertusstraat) gaan we rechtdoor en blijven de Selzerbeek aan de linkerkant volgen. We
gaan met de bocht mee naar links en blijven rechtdoor lopen tot helemaal boven op de T-splitsing. Hier gaan
we rechtsaf en passeren Gasterij I gen Durp en de kerk van Wahlwiller. Dit is de ”Oude Baan.” Tegenover de
kerk nemen we de straat naar links omhoog (Kruisweg). We steken de verkeersweg Maastricht-Vaals
voorzichtig over. Aan de overzijde nemen we het pad direct naar links (verbodsbord: landbouwvoertuigen
uitgezonderd). We blijven deze langzaam stijgende, eerst holle, weg naar boven volgen. Dit pad gaat over in
een veldweg tussen de weilanden en akkers door. We komen op een 4-sprong met rechts een kruisbeeld met er
achter een prachtig perkje. Hier gaan we linksaf, rood en zwart paaltje. We blijven nu geruime tijd de rode
route volgen (ca. 1 km). Alle zijpaden negeren en lopen door tot de voorrangsweg. We steken de voorrangsweg
over en gaan naast een huis een smal pad in, rode route. Dit pad blijven we volgen tot aan een verharde weg.
Hier gaan we rechtsaf en blijven de verharde weg volgen door het buurtschap Melleschet. De Veldweg
rechtdoor negeren we (links op de hoek staat een kruis). Doorlopen tot aan een kruising (Mariabeeld en kruis
met een klein perkje). Rechtdoor oversteken (aan de rechterkant zien we in het talud dassenburchten).
Zijwegen negeren en de weg blijven volgen tot de weg een scherpe bocht naar rechts maakt. Daarna gaan we de
eerste weg linksaf (Vijlenstraat). Op de T-splitsing (Groenenweg) naar rechts. Ga na ca. 50 meter de eerste weg
naar links, een onverharde veldweg. Dit pad volgen we ca. 1 km en is met gele paaltjes gemarkeerd (alle
zijpaden negeren). Als we net voorbij de bosrand zijn en het bos in-gaan, gaan we op de 3-sprong (links een
slagboom) rechtdoor. We blijven rechtdoor lopen en volgen niet meer de gele, maar de blauwe route. Ook bij
een 4-sprong met een slagboom blijven we rechtdoor lopen en verlaten de blauwe route. Op de volgende 4sprong met 2 houten slagbomen gaan we links omhoog, groene route. Op de T-splitsing daarna rechts, groene
route. We steken de asfaltweg over en gaan steeds rechtdoor (zijpaden negeren) de groene route volgend totdat
we op een ronde T-splitsing komen. Hier gaan we met de blauwe route mee naar links. Deze blauwe route en
GrensRouten 6 blijven we volgen, ook in een bocht naar links (bij zitbank) tot aan boscafé ’t Hijgend Hert,
waar we kunnen genieten van een welverdiende pauze.

Vertrek boscafé ’t Hijgend Hert
Bij vertrek vanuit ’t Hijgend Hert gaan we rechtsaf, richting verharde weg. Meteen na het hekwerk gaan we het
eerste pad naar rechts de witte paaltjes volgen. Dit pad bergaf blijven lopen langs het terrein van het boscafé.
Onder aan de helling, voor het open veld bij een bankje linksaf het smalle paadje volgen (we verlaten de witte
route). Dit pad gaat slingerend omhoog. Bij de T-splitsing gaan we rechts het berkenbos in. We blijven dit pad
volgen tot aan de voorrangsweg. Deze steken we over en we gaan rechtdoor weer het bos in en trapjes naar
beneden, gele route. Onderaan de trap gaan we naar rechts langs het Mariamo-nument en langs de
kruiswegstatie van Vijlen. Na een slagboom komen we op de voorrangsweg, waar we linksaf slaan en we blijven
deze weg volgen tot in de bebouwde kom van Vijlen. Op de T-splitsing (rechts op de hoek een prachtig groot
kruis), gaan we naar links en lopen door tot aan de kerk. Hier tegenover ligt het gezellige Fiets & Wandelcafé A
gen Kirk.

Vertrek A gen Kirk
Bij vertrek vanuit Café A gen Kirk gaan we naar rechts en meteen de eerste straat rechtsaf. Dan meteen de
eerste straat links, de St.Martinusstraat. Op de T-splitsing rechtsaf en dan op de kruising (rechts staat een
veldkruis) gaan we rechtdoor de onverharde veldweg in. Op de T-splitsing linksaf en dan doorlopen tot aan de
rijksweg. Deze oversteken en op het trottoir naar links gaan. We gaan de eerste weg scherp naar rechts, het
buurtschap Mamelis in. Bij het beekje gaan we over het bruggetje en voor de grote boom linksaf. Op de Ysplitsing houden we links aan en we volgen het graspad. Dit gaat over in een holle weg die flink gaat stijgen.
Boven gekomen bij de 3-sprong met aan de rechterkant een nertsfokkerij blijven we rechtdoor lopen, rode
route. We negeren 3 graspaden naar links (het 2e pad met een trapje en het 3e met een slagboom). Op de Tsplitsing gaan we rechtsaf langs grenspaal 204 en het daarnaast staande kruis. Bij de 3-sprong lopen we
rechtdoor. Op de T-splitsing gaan we linksaf (aan de overzijde grenspaal 205; rode route). Bij de 3-sprong
houden we links aan en volgen de zwarte, rode en geelblauwe route. We steken de verkeersweg NijswillerSimpelveld over en gaan rechtdoor de “Plateweg” in. Op de schuine T-splitsing gaan we naar links. Op de 4sprong gaan we rechtdoor, langs de waterput (gele route). Bij de 3-sprong (bij huisnummer 30) gaan we
rechtdoor (gele en zwarte route). Bij de 3-sprong (pad naar rechts bosje in) gaan we rechtdoor. Bij de volgende
3-sprong (links een veldkruis) gaan we rechtdoor. Het geasfalteerde weggetje blijven we nu (alle zijpaden
negerend) alsmaar rechtdoor volgen (blauwe route). Let op: direct na een blauw paaltje aan de rechterkant,
gaan we naar links, vóór de boerderij, een voetpad in tussen afrastering en meidoornhaag door. Wees
voorzichtig met het overstekende dak. Bij de 4-sprong gaan we rechtdoor, Op de Kamp, rode route. We blijven
nu steeds rechtdoor lopen, ook bij de 4-sprong en passe-ren de Sportvelden van Zwart Wit. Steeds rechtdoor
lopen tot bij de 4-sprong met de Zwarte Brugweg, waar we vóór de boom met kruisbeeld rechtsaf, de Past.
Duckweilerweg inslaan. Aan het einde van de straat naar links. Bij 3-sprong links aanhouden. We passeren een
parkeerplaats en lopen door tot bij de kerk van Eys. Aan de overkant komen we bij de herberg Bie de Tantes,
waar we kunnen nagenieten van deze heerlijke wandeling.
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