Vijlenerberg Kroegjesroute
De wandeling van Café Restaurant Buitenlust naar de Herberg Oud Holset (of
andersom) loopt bijna in zijn geheel over prachtige bospaden. De wandeling gaat door
het Vijlenerbos, Malensbos, Holzetterbos en het Elzetterbos. Er zijn schitterende
doorkijkjes met mooie uitzichten. De wandelpaden zijn zeer afwisselend.
De route is ca. 13 km lang.
Café Restaurant Buitenlust
Na de pauze gaan we achter restaurant
Buitenlust naar links, passeren een houten
doorgang en gaan even verder naar rechts
omhoog (de gele route). We steken de asfaltweg over en blijven alsmaar de gele en
geelrode route volgen, alle zijpaden negerend (bij zitbank rechts). Na een groene
ijzeren slagboom komen we bij een
picknick-plekje links en de parkeerplaats
rechts (Zevenwegen). Op de asfaltweg
gaan we naar rechts en bij de volgende 3sprong van asfaltwegen gaan we niet
rechtsaf, doch steken de asfaltweg over en
gaan de voor ons liggende smalle doorgang
in (blauwe route). We volgen nu het pad
achter de dikke kei evenwijdig aan de
asfaltweg (blauwe route). Dit pad volgen
we ruim 100 meter. We gaan bij de groene
slagboom linksaf, steken de asfaltweg
(Zevenwegen-weg) weer over (langs een
groene slagboom). Bij de 5-sprong met een
ruiterpad gaan we rechtdoor (groene
route). Bij de 4-sprong met twee houten
slagbomen eveneens recht-door en
omhoog. Op Y-splitsing daarna gaan we
rechtsaf (groene route). Bij een groene
slagboom steken we weer een asfaltweg
over (Rugweg; kruisbeeldje rechts op
boom) en we blijven de groene route
rechtdoor volgen, alle zijpaden negerend.
In de bocht houden we rechts aan (blauwe
route en GrensRouten 6). Ca. 100 meter
verder bij bordje van Staatsbosbeheer gaan
we linksaf (groene route) en iets verder
passeren we een ijze-ren slagboom. We
blijven de groene route steeds recht-door
lopen (zijpaden negeren) totdat we
uitkomen bij de bosrand (bij zitbank). Aan

de overzijde zien we de hoeve Einrade
voor ons liggen. Hier gaan we rechtsaf, iets
naar beneden (groene route). Bij een
jagershut gaan we direct na een dikke eik
naar links en volgen het weidepad dicht
langs de afrastering van het weiland
(groene route). Aan het einde van het weiland naar rechts omhoog (geelrode, gele en
groene route). We passeren nog een jagershut. Bij de eerstvolgende 3-sprong nemen
we het pad naar links omhoog (geelrode,
gele 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 de gezellige Herberg Oud Holset,
waar we heerlijk kunnen pauzeren.

Herberg Oud-Holset
We verlaten de Herberg Oud-Holset naar
links en we gaan op de 3-sprong naar links
(Mergelland Route). Na ca. 200 meter steken we op de 4-sprong tussen de huisnummers 104 en 108 de rijksweg (VaalsVijlen) over en volgen de gele route naar
boven. Bij zitbank en kruisbeeld gaan we
rechtdoor (gele route). Daar waar de gele
route scherp naar rechts afbuigt gaan we
rechtdoor (groen paaltje) tot aan de
asfaltweg (Epe-nerbaan; rechts op de hoek
staat een kruis-beeld). Hier steken we de
weg over. Aan de overkant gaan we direct
naar rechts langs de groene slagboom. Na
ongeveer 250 meter passeren we een
houten brugje. We gaan hier niet over maar
lopen rechtdoor (rode route). Ca. 250
meter verder gaan we linksaf d.w.z. het 2e
pad vóór de zitbank langs (rode route). Op
de 4-sprong gaan we rechtdoor. Bij de
volgende 4-sprong eveneens recht-door
(rode route). Op de T-splitsing gaan we
rechtsaf (rode route en GrensRouten 6).
We blijven dit pad ca. 700 meter volgen
(zijpa-den negeren) totdat we uitkomen bij
een herinneringskruis van Russische
krijgsgevan-genen. We blijven rechtdoor
lopen (geelblau-we, rode, en
mountainbikeroute en Grens-Routen 6). Op
4-sprong rechtdoor en bij de volgende 4sprong, met rechts op de hoek een steen
met blauwgele markering, gaan we
rechtsaf (rode route). Bij de 4-sprong gaan
we naar links (blauwe route). Bij de 3sprong recht-door (blauwe route). Bij de 4sprong recht-door. Rechts van ons zien we
enkele grote steenblokken liggen. Hier
lopen we even naar toe. We gaan weer
terug en vervolgen het pad naar rechts. We
komen op een 5-sprong en nemen het

smalle pad, aan-gegeven met een bordje
voor mountainbikes (groen). We steken de
asfaltweg over en gaan rechtdoor langs het
bord: ”Zeven-wegenweg” totdat we bij
parkeerplaats Zevenwegen uitkomen. Aan
het einde van de parkeerplaats gaan we
achter de dikke eik met een kruis erop
direct het eerste smalle paadje (holle weg)
links naar beneden. We lopen niet door tot
aan de asfaltweg, maar gaan 15 meter
daarvoor naar rechts (een ruiterpad
evenwijdig aan de weg). We blijven dit
pad volgen, totdat we met een haakse
bocht naar links op de geasfalteerde weg
uitkomen. De weg oversteken en naar
rechts (smal graspad links van de
asfaltweg). Even voor de bocht naar rechts
nemen we het pad links naar beneden
(blauwe route). Van hieruit hebben we een
prachtig uitzicht, met aan de overkant het
Belgische Sippenaeken. We passeren
groepsaccommodatie Hoeve ten Bosch. Bij
de volgende 3-sprong vlak voor de
asfaltweg gaan we rechtdoor (blauwe
route). Bij asfaltweg (bij zitbank) gaan we
rechtsaf. Altijd rechtdoor blijven lopen,
totdat we vóór ons aan de rechter-kant
restaurant Buitenlust ziet liggen, waar we
wij Bram en John heerlijk kunnen nagenieten van deze mooie wandeling
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