
Vijlenerberg Kroegjesroute  
 

Een fikse wandeling, met flink wat klimmetjes. De route gaat zelfs over een stukje Duits 

grondgebied. U loopt over verharde en overharde paden, over veldwegen, door bossen 

(het Elzetterbos, het Vijlenerbos en het Kolmonderbos), door weilanden en langs 

beekjes. Pauzeren kunt u in Wahlwiller bij Gasterie I gen Durp  

De route is ca. 18 km. 

 

Boscafé ’t Hijgend Hert’            
Met de rug naar de ingang van Boscafé  ’t Hijgend Hert’ 

gaan we naar links en direct weer links en bij het gele 

huis (Bosrust), rechtsaf. We volgen de witte route en de 

GR 6. Bij 4-sprong rechtdoor en we lopen het pad naar 

beneden. We blijven de witte route rechtdoor volgen 

(eerst langs de bosrand, dan tussen de akkers door) tot 

aan een asfaltweg. We steken de asfaltweg over en 

blijven de witte en de GR 6 route volgen. Bij de ongelijke 

4-sprong gaan we rechtdoor en langs een kruisbeeld en 

wegwijzer en volgen de richting Lemiers (1,6 km). Direct 

daarna bij de 4-sprong weer rechtdoor (wit + GR 6), smal 

pad naar beneden. Beneden aangekomen steken we de 

asfaltweg schuin over (bij huisnummers 6-6A-6B) en 

gaan het pad in met de blauwe paaltjes en de GR 6, dat 

weldra een veldweg wordt. We steken de verkeersweg 

(N278 Maastricht-Vaals) over en gaan de Engerweg in en 

blijven de blauwe route en de GR 6 volgen. We passeren 

een vakwerkboerderij, gaan over een bruggetje en lopen 

naar links langs een beekje. De blauwe route voert ons 

via een kasseienpad langs de boerderij van kasteel 

Lemiers en we bereiken een asfaltweg, a.h.w. de oprijlaan 

van het kasteel. We gaan met de blauwe route naar rechts. 

Na 150 meter op de 3-sprong (met 2 stenen paaltjes en 

links een kruisbeeld) gaan we naar links, de doodlopende 

weg in, blauwe route en GR 6. We komen langs een 

kapel (St.Annakapel) en gaan 35 meter verder, bij 

grenspaal 200 naar links over het bruggetje. Aan het eind 

van dit pad weer links, de gele paaltjes volgend de 

Lemierserberg op. Na een bocht naar rechts, gaan we in 

de volgende bocht (die naar links gaat) rechtdoor het 

smalle pad in. Het wordt een breder graspad. Op de T-

splitsing gaan we naar links. Op de 4-sprong gaan we 

rechtdoor (Bord: ”Landwirtschaftlicher Verkehr frei”). 

Bij Y-splitsing, met links een beekje, gaan we niet rechts 

omhoog, doch blijven we rechtdoor lopen, de GR 7. 

Steeds maar rechtdoor, een veldweg/graspad tussen de 

bosrand en de weilanden door totdat we recht voor ons de 

torens zien van het Benedictijner klooster Mamelis. Bij 

het geasfalteerde weggetje gaan we linksaf (GR 7) en 

voor de beek naar rechts. Bij de Y-splitsing niet de 

asfaltweg naar rechts, maar het graspad recht omhoog 

(GR 7), welk pad later een holle weg wordt. Boven, bij 

een huis met ernaast een afrastering, nemen we het eerste 

pad naar links (rood gemarkeerd). Vervolgens blijven we 

steeds rechtdoor lopen, totdat weer bij een asfaltweg 

komen. Hier steken we de Kolmonderstraat over en lopen 

Nijswiller binnen. We lopen langs de kerk en gaan op de 

T-splitsing daarna rechts de Vossenstraat in en meteen 

weer links en daarna het pad (met verkeersspiegel) tussen 

de huizen door. Aan het eind van dit pad linksaf en 

daarna weer rechtsaf (Franciscanessenweg). Aan het 

einde van deze straat via een draaihekje de weilanden in 

en na de 3e draaihekje gaan we rechtsaf, langs een 

gietijzeren kruisbeeld, gele en geelrode route. Dan komt 

de laatste klim voor de pauze. Bij de  eerstvolgende  

4-sprong gaan we links (wegwijzer Wahlwiller 1,0 km) 

en vóór de boerderij (de Hofkamer) gaan we weer naar 

links. Over het bruggetje, meteen rechts, aan het einde 

van de straat (Beeklaan) links de Pres. John. F.Kennedy-

straat in (zijstraten negeren) en dan weer aan het einde 

rechts. Tegenover de Cunibertuskerk (bekend om de 

schilderingen van Aad de Haas) ligt Gasterie I gen Durp  

(open van vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 uur en op 

aanvraag) voor een welverdiende pauze. 

 

Gasterie I gen Durp 
Met de rug naar de gasterie gaan we naar links en direct 

daarna weer links, de Kruisweg in. Steek de verkeersweg 

over. Neem het weggetje links van het parkeerterrein, dat 

weldra onverhard wordt. We blijven ca. 2 km steeds 

rechtdoor lopen (alle zijpaden of wegen negeren en we 

passeren o.a. 4-sprong met kruisbeeld en een mooi onder-

houden perkje, een 4-sprong met wegwijzer Elzet 1,1 km, 

een doorwaadbare plaats en een bruggetje, 4-sprong met 

links een kruis tussen 2 bomen en een 3-sprong 

(Schreursweg)), totdat we bij een geasfalteerde T-split- 

sing komen, waar we eerst rechts en dan meteen weer 

links gaan  (links en rechts staat een kruis), blauwe route. 

Bij Y-splitsing links aanhouden (asfaltweg, we verlaten 

de blauwe route). Als we het bos binnenlopen volgen we 

de rode route, die ons langs de stalen slagboom naar links 

leidt. We blijven de rode route ca. 1,5 km volgen en na 

een lange gelijkmatige klim, met een laatste stevig steil 

stukje, komen we na een ijzeren slagboom bij een asfalt-

weg. We steken de weg over, gaan linksaf (verlaten de 

rode route), passeren een blokhut en na ca. 150 meter 

gaan we rechtsaf. We nemen vervolgens het eerste bos-

pad direct links (bij slagboom). Bij de T-splitsing rechtsaf 

en na 200 meter op de 5-sprong het tweede pad naar links 

de gele paaltjes volgen. Op de T-splitsing achter de stalen 

slagboom (recht voor ons zien we de kerk van Vijlen) 

gaan we rechtsaf, gele route. Kort voordat we bij de as-

faltweg zijn (parkeerplaats Zevenwegen), maken we een 

scherpe bocht naar links en gaan het pad in achter de sta-

len slagboom en volgen de blauwe route. We blijven de 

blauwe en ook de geelrode route volgen (ook bij 4-sprong 

met zitbank) totdat we na een flinke daling bij een 4-

sprong met houten slagboom komen. We gaan hier direct 

rechtdoor omhoog en volgen dan de geelrode route. Bij 

de asfaltweg aangekomen gaan we naar links en na 100 

meter naar rechts. We zijn weer bij boscafé ’t Hijgend 

Hert, waar we kunnen nagenieten van deze fikse maar 

prachtige wandeling.             
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