Vijlenerberg Kroegjesroute
Een wandeling van Herberg Oud Holset naar Herberg de Smidse in Epen en terug.
Door prachtig bosgebied, het schitterende Geuldal met o.a. de beroemde ’Heimansgroeve’ en langs een mooie watermolen. Via het pittoreske gehucht Rott, door en langs
Vijlen met zijn hooggelegen kerk en tenslotte via het gehucht Harles terug naar Holset.
De rondwandeling is ca. 16 km.
Café Herberg Oud Holset
Met de rug naar Herberg Oud-Holset gaan
we naar links en bij de T-splitsing weer naar
links. Bij de 4-sprong steken we de voorrangsweg rechtdoor over en gaan tussen
huisnummer 104-108 een pad in, richting bos
(wordt onverhard). Bij kruisbeeld met zitbank gaan we rechtsaf. Bij Y-splitsing pad
naar rechts, langs het weiland. Gele, geelrode en groene route blijven volgen. Aan het
einde van dit pad gaan we bij T-splitsing
naar links (we verlaten nu de gele, de geelrode en groene route). Na ca. 10 meter bij
de 3-sprong naar rechts, een bospad. Bij de
4-sprong (met ruiterpad) rechtdoor oversteken. We passeren een houten slagboom
en direct daarna negeren we een pad naar
rechts naar beneden. Pad scherp van links
(ook met houten slagboom) negeren we ook.
Het pad gaat nu flink stijgen. Bij 4-sprong
met ruiterpaden rechtdoor, richting Epenerbaan (asfaltweg). Asfaltweg rechtdoor oversteken (bij groene ijzeren slagboom). Altijd
rechtdoor blijven lopen, we passeren o.a. een
oude stenen grenspaal. Alle zijpaden negeren
en bij T-splitsing bij kruisbeeld (Russische
krijgsgevangenen) rechtsaf (rode, GrensRouten 6 en geelblauwe route). Bij 4-sprong
rechtdoor, rode en geelblauwe route. Bij Tsplitsing (rechts staat een stenen paaltje
met geelblauwe markering) naar links, richting zitbank. Pad rechtdoor blijven we volgen
(alle zijpaden negeren) tot de asfaltweg (na
de houten slagboom). Bij asfaltweg gaan we
linksaf. Na ca. 150 meter weer linksaf (bij
verbodsbord en bord Stichting het Limburgs
Landschap Cottessen), een kronkelende
veldweg naar beneden. Bij 3-sprong (pad
naar rechts), gaan we rechtdoor de heuvel
af, blauwe route. De veldweg gaat over in
een asfaltweg en we lopen vervolgens langs

een camping (De Cottesserhoeve). Bij 3sprong rechtdoor blijven lopen, de doodlopende weg in. We blijven deze weg naar
beneden volgen tot aan een brug over de
Geul. We gaan de brug niet over doch vervolgen de veldweg rechtdoor. We komen
langs Hoeve Bervesj, gaan door een draaihekje naast een groter hek en bij Y-splitsing
gaan we naar links (dus niet naar rechts
omhoog). We blijven het graspad rechts van
de Geul lopen. We komen langs de Heimansgroeve en vervolgen het pad langs de meanderende Geul totdat we bij een bruggetje
over de Geul komen. We gaan het bruggetje
over en komen via een V-hekje op een asfaltweg, waar we rechtsaf gaan. We komen langs
een oude boerderij (Hoeve Vernelsberg).
Ruim 200 meter verder nemen we de eerste
weg schuin naar rechts (weg met z.g. kinderkopjes). We komen bij de z.g. ’Volmolen’.
Vóór het waterrad gaan we linksaf en lopen
over de binnenplaats. Achter het huis lopen
we het bruggetje over en gaan in de weilanden naar rechts. Dit weidepad blijven we
volgen totdat we via een bruggetje (houten
vlonder) aankomen bij cafe herberg ’de
Smidse’. Hier kunnen we genieten van een
welverdiende pauze.

Café Herberg De Smidse
Met de rug naar de Smidse gaan we links, de
asfaltweg op, steken over en gaan over het
voetpad naar links. We komen langs de Wingbergermolen en iets verder dan het plaatsnaambord ’Camerig’ gaan we links via een
draaihekje en over een bruggetje de weilanden in (rode route). We blijven de rode route rechts van de meanderende Geul geruime
tijd volgen. We passeren het gedicht ”Mij

Schaap” van de gedichtenroute en komen na
een draaihekje en een V-hekje bij een Tsplitsing van weidepaden bij een ijzeren
wegkruis. We gaan naar rechts omhoog
(blauwe route). Boven aangekomen verlaten
we het weiland via een draaihekje en komen
op een asfaltweg (Bommerigerweg), waar we
naar links gaan. Na ca. 150 meter gaan we
naar rechts (Fokkebroekweg), blauwe route
en iets verder naar links de Aker-straat in
(holle weg). We passeren een carréboerderij (Straterveld). Bij wegkruis (Mijn Jezus
Barmhartigheid) gaan we rechts weer een
holle weg omhoog. Bij een splitsing na ca. 100
meter houden we links aan (pad naar rechts
loopt uit op een weiland). Boven bij de bosrand aangekomen kunnen we even heerlijk
uitrusten op de zitbank aan de rechterkant
(links staat ook een veedrink-bak) en genie0ten van het prachtige uitzicht, van de stilte en van de natuur. Recht tegenover ons
zien we bij helder weer de Radio/TV-mast
van Eys en iets verder naar rechts het dorp
’de Huls’ bij Simpelveld. Na een korte pauze
vervolgen we het pad rechtdoor (blauwe route). Eerste weg links aanhouden en steeds
de blauwe route naar beneden volgen.
Aangekomen bij een asfaltweggetje rechtdoor blijven lopen, blauwe route. Bij de volgende T-splitsing gaan we rechtsaf (asfaltweg), langs een stenen herinneringskruis uit
1653. We blijven rechtdoor lopen (de blauwe
route wordt nu verlaten; Vijlen 1,9 km, Rott
0,3 km). We lopen langs het eerste huis met
een vijver ervoor, aan de rand waarvan diverse figuren zitten (beelden). We komen in
het gehucht Rott, dat we helemaal doorlopen. We komen langs een oude waterpomp en
diverse prachtige vakwerkhuizen en zien
recht voor ons de kerk van Vijlen liggen.
Steeds rechtdoor lopen (alle zijpaden negeren) totdat we op een 4-sprong (links een
kruis- en Mariabeeld en rechts een verkeersspiegel) komen. Hier gaan we rechtsaf.
We volgen de weg tot aan een 3-sprong en
gaan linksaf. Bij (bordje: Vijlenstraat huisnummers 49, 49a, 55, 55a) gaan we naar

rechts en dan meteen links door een draaihekje de weilanden in. Omhoog en linksboven
langs het huis en direct daarna door een
hekje een smal paadje naar rechts omhoog.
Dit pad volgend komen we uit tegenover
Café A Gen Kirk in Vijlen. We gaan hier naar
rechts en in de volgende bocht ”Hopschet”,
naar links en even verder meteen naar
rechts. Bij de volgende kruising steken we
de Pater Gelissenstraat over en gaan rechtdoor. Bij de Y-splitsing rechtdoor blijven
lopen (niet over het geasfalteerde pad). We
gaan niet met bocht mee naar rechts over
het geasfalteerde voetpad, maar gaan
rechtdoor over het smalle paadje tussen de
akkers door. We lopen in de richting van de
bebossing recht voor ons. Langs een draaihekje komen we in de weilanden. We volgen
nu rechts van de bebossing het aangegeven
voetpad (i.v.m. dassenburchten) volgen door
het weiland. Via een tweetal draaihekjes komen we uit op een smal paadje tussen 2 meidoornhagen door. Uiteindelijk komen we beneden bij een manege, waar we rechtsaf
gaan en op de volgende T-splitsing linksaf
(Harles). Bij Harles 12 t/m 17 rechtsaf,
wordt een onverharde weg in. Boven aangekomen gaan we meteen naar links en dan niet
meteen weer links, maar rechtdoor, gele
route. Dit pad leidt ons naar Holset. We bereiken de asfaltweg in de bocht, waar we
rechtdoor gaan en dan direct weer links
langs de Lourdesgrot omhoog. We komen
langs een parkeerplaats en iets naar rechts
zijn we weer gearriveerd bij Herberg OudHolset, waar we kunnen nagenieten van deze
schitterende wandeling.
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