
Vijlenerberg Kroegjesroute 11 km 
Een wandeling van ruim 10 kilometer tussen Fiets &Wandelcafe A gen Kirk in 
Vijlen en Herberg de Smidse in Epen. De wandeling is heel afwisselend en de 
vergezichten bijzonder. Deels loopt u langs de Geul maar het grootste deel van 
de tocht gaat stevig bergop en bergaf. 

 
Startpunt A gen Kirk 
 
Met de rug naar A gen Kirk gaat u naar rechts.  

 Eerste weg schuin naar links en meteen 
rechtsaf het dalende geasfalteerde 
wandelpad (Vijlenstraat 54).  

 Bij de T-splitsing net na het beekje 
linksaf slaan.  

 Op de 4-sprong naar rechts door het 
Buurtschap Melleschet, voor 
kampeerboerderij Vandenbooren linksaf 
de veldweg in (rode route), deze ruim 1 
km volgen en de tweede veldweg links 
nemen ( blauwe paaltjes).  

 Doorlopen tot aan de verharde weg. 
Even naar links en direct daarna naar 
rechts tussen de twee huizen door. 

 Bij het wegkruis echter rechtdoor, niet 
meer blauw volgen. Dit pad langs de 
bosrand blijven volgen, alle zijpaadjes 
negeren.  

 Het pad maakt een bocht naar links en 
stijgt daarna. Het eerste dalende pad 
naar rechts nemen.  

 De 4-sprong oversteken, met rechts 
een poel, en het pad volgen. 

 Op de T-splitsing rechts en doorlopen 
tot aan de slagboom, hier linksaf voorbij 
het infobord de rode paaltjes volgen. 

 Eerste  linksaf slaan, een breed 
bospad, rode paaltjesroute. 

 Voor de slagboom rechtsaf, het smalle 
dalende pad (rood). 

 Het pad slingert ongeveer 1,5 km door 
het bos. Bij de bosrand maakt het pad 
een bocht naar naar links, met rechts 
een bankje.  

 Bij de volgende Y-splitsing de rode 
route verlaten en rechts aanhouden.  

 Dit pad wordt smal en stijgt behoorlijk.  

 Bij de 4-sprong naar rechts en  dan 
rechtdoor blijven lopen. Alle zijpaden 
negeren. 

 Op de T-splitsing linksaf en doorlopen 
tot aan de verharde weg, hier linksaf. 

 U blijft de verharde weg volgen en gaat 
bij ( nr. 19) rechtsaf Camerig 20 en 21. 

 Dan de verharde weg rechtdoor volgen 
totdat  u aan de rechterkant bij Herberg 
de Smidse uitkomt. 

 

Startpunt de Smidse 
 Vanuit de voordeur van de Smidse 

linksaf, de Terpoorterweg.  

 Tegenover de ijskraam ( rechts) links 
langs de Geul de weilanden in ( rode 
paaltjes).  

 De rode route rechts van de 
meanderende Geul volgen tot aan een  
splitsing, bij een ijzeren wegkruis. U 
gaat nu rechtsaf ( blauwe paaltjes) 

 Aan de verharde weg (Bommerigerweg)  
het weiland via een stegelke verlaten  
en linksaf slaan.  

 Eerste weg rechts ( Fokkebroekweg) en 
iets verder naar links de Akerstraat in 

 Bij een wegkruis ( Mijne Jezus 
Barmhartigheid) rechtsaf. 

 Bij een splitsing na ca 70 meter  naar 
links aanhouden.  

 Eerste weg links aanhouden en steeds 
de blauwe route volgen, ook bij een 
splitsing naar links, verhard pad..  

 Bij de volgende T-splitsing gaat u 
rechtsaf ( verharde weg), langs een 
stenen herinneringskruis uit 1653.  

 Rechtdoor blijven lopen en volgt niet 
meer de blauwe route.  

 De verharde weg blijven volgen, door 
het Buurtschap Rott, totdat u  op een 
kruising.  

 Hier rechtsaf. Aan de rechterkant is  in 
de berm een grote dassenburcht. 

 Het tweede weggetje links (voor huis A 
Termoere en Vijlenberg 39 t/m 49) en 
doorlopen tot over het beekje, dan 
rechtdoor de berg op en de trapjes op. 
U komt aan de verharde weg, steekt 
deze over, even naar links en u komt bij 
A gen Kirk uit. 

 
Door Yvonne Cox 
 


