Vijlenerberg kroegjesroute

Auberge Le Barbeau(Sippenaeken – B) – `t Pintje (Mechelen) v.v. ca
19 km. Via Herberg de Smidse (Epen)

Startpunt Auberge Le Barbeau
geopend : maandag tm vrijdag va. 11.00 hr
zaterdag en zondag va. 10.hr
dinsdag gesloten.
Met de rug naar de Auberge gaan we rechtdoor de verharde weg omhoog (Rue de
Beusdael). We blijven deze weg geruime
tijd volgen, waarbij we een doodlopende
zijweg naar links en even later nog een pad
naar links eveneens negeren. Ca. 50 meter
na het bord einde Sippenaeken (Plombieres) gaan we naar rechts. We lopen langs
grenspaal no. 11 en blijven deze weg volgen en komen bij een scherpe bocht naar
rechts. Links van u ziet u Kasteel Beusdael
van Sippenaeken liggen. Wij houden rechts
aan en na ca. 100 meter gaan we via een
stegelke links het weiland in. We lopen
langs de afrastering naar beneden en via
enkele stegelkes komen we vanzelf uit op
een verharde weg (bij camping De Grens).
We gaan hier rechtsaf komen langs een
kapel en een wegkruis (op ’n groen blad)
op boom en gaan na ca. 250 meter links de
Morgensweg in. Deze weg blijven we
steeds rechtdoor volgen. Een pad naar links
(geelrood) negeren we. Wij blijven de
blauwgele route volgen en gaan met de
bocht mee langs een prachtig opgeknapt
vakwerkhuis. Iets verder passeren wederom enkele vakwerkhuizen o.a. Diependal
anno 1704, huisnummer 9. Ca. 75 meter na
dit huis nemen we links het voetpad door
een stegelke. Via weer een stegelke komen
we in een weiland dat we recht oversteken.
We verlaten dit weiland door nog ’n stegelke (links hiervan zien we een oud groen
wegkruis). We gaan rechtdoor (blauwe
route). Op volgende 4-sprong gaan we
eveneens rechtdoor (0,9 km Epen). Bij Tsplitsing gaan we rechtsaf (blauw en rood
paaltje). Recht voor ons zien we boven
Hotel ’Ons Krijtland’ liggen. Aan het einde

van deze weg (Witsebornweg) komen we
uit op een verharde weg (Heerstraat). We
gaan hier naar rechts naar beneden. Aan
het einde steken we de straat over en lopen
het holle weggetje (Bovenpad) in. Bij Ysplitsing rechts aanhouden. We komen
daarna bij de een T-splitsing, waar we
rechtsaf slaan en komen langs

Tussenpunt Herberg de Smidse
geopend : alle dagen open va 11.00 hr
Op de verharde weg aangekomen gaan we
naar links en komen langs de Wingbergermolen met even verderop een bekende
’ijskraam’, waar je het grootste ijs van de
hele omstreek kunt eten. We vervolgen
deze weg nog een klein stukje naar boven
en gaan dan de eerste weg naar links (geelrode route). Boven gaan we weer links en
meteen weer naar rechts (tegenover Huize
Nooit-gedacht) een smalle holle weg naar
boven. Dit pad draait naar eerst naar rechts
en dan naar links en gaat omhoog. Op 4sprong (met rechts voor de 4-sprong een
zitbank) gaan we naar links (en verlaten de
geelrode route). We blijven dit pad volgen
en gaan door een stegelke een weiland in
en steken dit schuin naar rechts over. We
verlaten het weiland door weer ’n stegel en
gaan met het pad mee naar links. We blijven dit pad volgen en aan het eind van een
weiland gaan we een smal uitgehold pad
links naar beneden. Via weer ’n stegel
gaan we een weiland in. We volgen het
weiland langs de afrastering naar beneden
en via ’n houten hekje verlaten we het
weiland dat overgaat in een smal pad dat
uitkomt bij het toegangshek van het z.g.
Emmaushuis aan de rand van het Elzetterbos. We gaan voor het hek langs naar
rechts en op de volgende T-splitsing naar
links naar beneden. Op weer een T-splitsing gaan we naar rechts en volgen dit pad

tussen de hagen door. We komen langs een
vakwerk-huis met de naam ’Op Gen Wei.’
We negeren de Fokkebroekweg en gaan
recht-door. Bij het gietijzeren kruis gaan
we met de bocht mee naar links. Op de
volgende kruising gaan we naar rechts de
’Akerstraat’ in. Deze smalle geasfalteerde
weg blijven we volgen, o.a. langs een
hoeve aan de linkerkant en even later
negeren we ook het pad naar rechts (op de
hoek staat een wegkruis). We nemen de
eerstvolgende weg naar links (Kleebergerweg). We komen langs vakantieverblijf
’Ginsterberg’ en komen via de Kleebergerweg uit op de Bommerigerweg, waar
we naar rechts gaan. We lopen langs ’Le
Paridou’ en de ’Mechelerhof.’ We blijven
rechtdoor lopen en op een kruising met aan
de linkerkant de Chinees van Mechelen
ook rechtdoor lopen en voor ons zien we al
de kerk van Mechelen. Tenslotte gaan we
op de T-splitsing naar links en komen daar
aan bij de herberg `t Pintje

Startpunt `t Pintje – Mechelen
geopend : woensdag tm maandag va. 12.00 hr
Met de rug naar `t Pintje
gaan we naar links en lopen naar het einde
van het dorp. Weg naar links negeren. Bij
Hoeve ’de Plei’ gaan we met de bocht mee
naar links en komen even later langs Ijssalon Venezia. Vanaf hier lopen we links
over het voetpad naast de openbare weg.
Na ’n kleine 200 meter gaan we naar links
en lopen langs het beekje ’de Landeus’ en
door de weilanden het Geuldal in. We steken de houten brug over en gaan naar
rechts en blijven vervolgens langs de Geul
lopen, die aan onze rechterkant stroomt.
We blijven het pad door de weilanden
volgen totdat we via een ’stegelke’
(draaihekje) het weiland verlaten en op de
verharde weg uitkomen. Hier gaan we naar
links om na ca. 50 meter via een ’stegelke’
rechts weer een weiland in te gaan. Via
diverse stegels blijven we dit pad door de
weilanden volgen (het pad gaat onderweg
over in trottoirtegels). Als we weer bij een
stegel komen met links ervan een wegkruis
houden we rechts aan (bij goed zicht zien
we recht voor ons in de verte de toren van

kasteel Beusdael van Sippenaeken).
We blijven het pad langs de Geul volgen
totdat we weer op een verharde weg uitkomen, waar we even naar rechts gaan en
daarna meteen weer links, het smalle voetpad in (geelrood). Via een stegel vervolgen
we rechtdoor de weilanden onze weg en
komen uit bij de ’Volmolen’, die tot voor
enkele jaren nog volop in gebruik was.
Vanaf de Volmolen lopen we het bruggetje
over en gaan via de verharde weg (kasseien) naar boven. Daar aangekomen gaan we
linksaf (doodlopende weg) richting een oude boerderij (Vernelsberg). Ca. 150 meter
na deze hoeve nemen we het eerste pad
naar links, gaan door 2 poortjes en komen
uit bij een stalen bruggetje. Achter het
bruggetje rechtsaf en we volgen nu het pad
langs de Geul via diverse stegels. We komen langs de Heimansgroeve (aan de linkerkant). We blijven de Geul volgen. We
verlaten even later dit schitterende
natuurgebied via een stalen hek en komen
langs Hoeve Birven. We blijven het
grintpad volgen. Ca. 50 meter na de houten
brug (waar we niet over gaan) lopen we
rechts een smal paadje in (tussen 2 dikke
palen en een stalen paal). We naderen nu
Camping ’Vieux Moulin’. We komen
langs grenspaal (no. 8, 1843) en op de
camping gaan we de eerste weg rechtsaf.
We lopen over een ijzeren bruggetje en
lopen door tot op een grote parkeerplaats.
Deze steken we over, gaan weer over een
bruggetje en lopen rechts van het huis via
een geasfalteerd pad naar boven en komen
bij de kerk van Sippenaeken. Hier gaan we
linksaf, voor de kerk langs, steken over en
komen aan bij Auberge le Barbeau, waar
we kunnen nagenieten van deze prachtige
wandeling.

