Vijlenerberg Kroegjesroute
Een prachtige wandeling van de Herberg Oud Holset naar Boscafé ’t Hijgend Hert (of
andersom) met prachtige vergezichten. De wandeling gaat door een oud beukenbos en
langs bijzondere open plekken met een jagershut. Het hoogteverschil loopt van 160
meter naar 260 meter. De rondwandeling is ca. 7 kilometer .

Herberg Oud-Holset

Boscafé ’t Hijgend Hert

Met de rug naar Herberg Oud-Holset gaan
we naar rechts en blijven ca. 500 meter
deze weg naar beneden volgen. We komen
bij een 3-sprong (met kruisbeeld uit 1857)
en gaan naar links. We volgen nu de rode
en de blauwe route. De verharde weg gaat
over in een veldweg, die we blijven volgen
tot aan de asfaltweg (zijpaden negeren).
We nemen het voetpad aan de overzijde
naar rechts (Klaarvelderweg), blauwe route. Op de volgende 3-sprong gaan we naar
links, richting Vijlen (1,7 km). Bij de 3sprong (smal pad naar rechts tussen
afrasteringen) gaan wij rechtdoor. Iets
verder gaan we over de Hermensbeek en
passeren een huis (Stukesch Dresch). Ca.
150 meter verder bij wegkruis en
tegenover huisnummer 6, 6a, 6b links het
pad inslaan (witte route en GrensRouten
6). Boven op 4-sprong rechtdoor (langs wit
paaltje en wegkruis) en iets verder na de
zitbank op de Y-splitsing rechts omhoog
(witte route en GR 6). Asfaltweg weg
oversteken en veldweg blijven volgen
(witte route). Bij de Y-splitsing links
aanhouden (witte route en GR 6) en de
bosrand blijven volgen. Boven, na een
flinke klim, steken we op de 4-sprong
rechtdoor over (witte, geelrode en GR 6
route). Op T-splitsing tegenover huize
”Bosrust” gaan we naar links en na ca. 200
meter zien we aan de rechterkant al het
boscafé ’t Hijgend Hert’ liggen. Hier
kunnen we heerlijk nagenieten van deze
prachtige wandeling.

Met de rug naar de ingang van Boscafé ‘
’t Hijgend Hert’ gaan we naar links en
direct daarna bij de 3-sprong rechtdoor de
blauwe route omhoog. We gaan bij de
eerste 4-sprong naar links (we verlaten de
GR 6 route). Bij T-splitsing (een weiland
aan de overzijde) naar rechts. Pad naar
rechts negeren. Bij T-splitsing in het grote
beukenbos gaan we naar links (groene en
geelrode route). Aan de rand van het bos
komen we bij een open veld. Aan de
overzijde zien we de hoeve Einrade voor
ons liggen. Hier gaan we rechtsaf, iets naar
beneden. Bij een jagershut gaan we direct
na een dikke eik naar links en volgen het
weidepad dicht langs de afrastering van het
weiland. Aan het einde van het weiland
naar rechts omhoog (geelrode en gele
route). Bij de eerstvolgende 3-sprong
nemen we het pad naar links omhoog
(geelrode en groene route). Na ongeveer
450 meter komen we bij de bosrand en
volgen we het weggetje langs het weiland.
Bij de schuine T-splitsing gaan we linksaf
(eigenlijk rechtdoor) naar beneden en
verlaten de geelrode route. Bij de zitbank
met wegkruis gaan we vóór een groot hek
naar links naar beneden (gele route). Bij de
4-sprong steken we rechtdoor over en
lopen we het dorp Holset in. Bij de 3sprong gaan we naar rechts de weg
omhoog langs de kerk. Aan de rechterkant
zien we de gezellige herberg Oud-Holset,
waar we kunnen genieten van een
welverdiende pauze.
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