Vijlenberg Kroegjesroute (25 km)
Rondwandeling van Eys (Herberg Bie de Tantes) naar het Vijlenerbos (Boscafé
’t Hijgend Hert) en terug. We lopen over verharde en onverharde paden, over veldwegen, door weilanden, langs beekjes en door bos. We gaan via Wahlwiller, passeren de
gehuchten Elzet en Rott, wandelen door het Elzetter- en het Vijlenerbos. Na de pauze
gaan we terug via het Holsetterbos, het idyllisch gelegen Holset, via Lemiers, Mamelis,
het maretakkengebied langs de Selzerbeek en Bahneheide.
Startpunt Herberg Bie de Tantes
Met de rug naar de herberg steken we via het
zebrapad de straat over, gaan aan de overkant
naar links en dan meteen rechtsaf. We gaan
met de bocht mee naar links. Na huisnummer
24 gaan we rechts de ”Zwarte Brugweg”
omhoog. Bij de 3-sprong (”Taan-del”)
rechtdoor lopen. We verla-ten Eys en gaan
over de spoorbrug. We volgen het smalle
verharde weggetje geruime tijd omhoog. Bij de
5-sprong (met kruisbeeld: “Eert Den
Schepper”) gaan we de 2e weg rechts (richting
Wahlwiller 0,8 km). Dit is een dalende weg.
Bij de 3-sprong gaan we rechtdoor naar
beneden. We gaan over de brug van de
Selzerbeek en gaan direct rechtsaf de
“Beeklaan” in. Bij de 3-sprong
(Cunibertusstraat) gaan we rechtdoor en
blijven de Selzerbeek aan de linkerkant volgen.
We gaan met de bocht mee naar links en
blijven rechtdoor lopen tot helemaal boven op
de T-splitsing. Hier gaan we rechtsaf en
passeren de kerk van Wahl-willer. Dit is de
”Oude Baan.” Tegenover de kerk nemen we de
straat naar links omhoog (Kruisweg). We
steken de verkeersweg Maastricht-Vaals
voorzichtig over. Aan de overzijde nemen we
het pad direct naar links (verbodsbord:
landbouw-voertuigen uitgezonderd). We
blijven deze lang-zaam stijgende, eerst holle,
weg naar boven vol-gen. Dit pad gaat over in
een veldweg tussen de weilanden en akkers
door. We komen op een
4-sprong met rechts een kruisbeeld met er
achter een prachtig parkje. Deze 4-sprong steken we rechtdoor over en volgen de rode route.
Bij de 4-sprong gaan we rechtdoor de
“Voortweg” in (blauwe, rode, gele en zwarte
route). We gaan over het bruggetje van de
Mechelderbeek en blijven rechtdoor lopen. Bij
het trapje dat naar rechts de weilanden ingaat,
lopen wij rechtdoor en volgen de rode en de
blauwe route. Bij de 4-sprong gaan we linksaf,
vóór het kruis dat tussen 2 bomen staat. We
gaan over het bruggetje van een zijbeekje,
waarna het pad langzaam gaat stijgen. Boven
passeren we een boom met een kruis-beeld
erop en direct daarna gaan we op de

3-sprong rechtsaf (richting Rott 0,8 km). Op de
T-splitsing (asfaltweg) gaan we linksaf en iets
verder rechtsaf (tussen huisnummer 40 en 42
door). Bij de 3-sprong met links een betonnen
kruis gaan we rechtdoor en ook bij de volgende
3-sprong (groene slagboom) gaan we
rechtdoor. Pad naar links met bordje van SBB
ook negeren. Ook volgende 3-sprong negeren
we en blijven nog even links van het weiland
lopen. We blijven dit boch-tige pad naar boven
volgen. Bij de 3-sprong blij-ven we rechtdoor
lopen (in principe links aanhou-den). We
blijven dit langzaam stijgende pad volgen (alle
zijpaden negerend). We komen dus achter een
groene slagboom uit op een asfalt-weggetje.
We steken hier over, gaan langs de groene
slagboom en gaan het pad in met het bordje
”Zuid-Limburg Object Vaals” van SBB. We
lopen nu rechts van een groot weiland. Op de
3-sprong gaan we vóór de zitbank naar links.
We lopen links langs een houten slagboompje
en komen 25 meter verder uit op een
dwarspad, waar we rechtsaf gaan. We blijven
dit pad als-maar rechtdoor volgen totdat we
uitkomen bij een parkeerplaats aan de overkant
van de verhar-de weg (“Zevenwegen”). We
steken deze asfalt-weg niet over, maar gaan
scherp naar links langs de groene slagboom en
volgen de blauwe en de geelrode route. Bij de
Y-splitsing, waar ook een ruiterpad naar links
gaat, gaan wij rechtdoor de blauwe en geelrode
volgend. Bij de 3-sprong, met rechts een
zitbank, houden we links aan en volgen nog
steeds de blauwe en geelrode route. Dit wordt
een dalend pad. We komen bij een
4-sprong, met 2 houten slagbomen, waar we
rechtdoor oversteken en volgen nu de geelrode
route omhoog. Bij de 3-sprong houden we
rechts aan. Bij de 4-sprong gaan we rechtdoor.
We komen achter een groene slagboom op een
asfalt-weggetje uit, waar we links afslaan. Op
de 3-sprong gaan we rechtsaf. We komen bij
”Boscafé ’t Hijgend Hert,” waar we kunnen
pauzeren.

Startpunt Boscafé ’t Hijgend Hert
Na de pauze gaan we met de rug naar de
ingang van Boscafé ‘’t Hijgend Hert’ naar
links en volgen de blauwe route omhoog. We
nemen het eerste pad naar links (we verlaten de
blauwe route). Bij T-splitsing (bij een akker
met een ronde stenen drinkbak aan de
overzijde) gaan we naar rechts (geelrode
route). Pad naar rechts negeren. Bij kruising
van bospaden in het grote beukenbos gaan we
naar links (geelrode route). Na het bos komen
we bij een open veld en blijven we de geelrode
route volgen. We passeren een jagershut. We
gaan nu naar links tussen de weilanden door.
Aan het einde van het weiland naar rechts
omhoog langs (geelrood en geel) en nog een
jagershut. Bij de eerstvolgende 3-sprong
nemen we het pad naar links omhoog (geelrode
en gele paaltjes). Na een tijdje komen we bij de
bosrand en we volgen het weggetje langs het
weiland. Bij een splitsing lopen we rechtdoor
naar beneden en we verlaten de geelrode route.
Bij bankje met wegkruis gaan we links naar
beneden. Bij de 4-sprong met de verharde weg
oversteken en rechtdoor het gehucht Holset
inlopen. Bij 3-sprong rechts de weg omhoog
langs de kerk volgen. Aan de rechterkant zien
we de gezellige Herberg Oud Holset (ook lid
van de Kroegjes-routes). Bij de 3-sprong
houden we rechts aan en gaan daarna direct het
smalle paadje naar links vóór het bord
“Restaurantterras ’t Klükske” (blauwe route).
Links van het hekwerk (bij huisnummer 34)
gaan we het smalle paadje in en iets verder
door het draaihekje. We blijven links van de
afraste-ring en lopen naar het volgende
draaihekje. We lopen tussen de akkers over een
smal pad recht-door. Op de T-splitsing gaan
we linksaf en volgen nu de blauwe en de rode
route. Op de 4-sprong gaan we rechtsaf de
Oude Akerweg in. Rechts op de hoek staat een
oud ijzeren kruis. We volgen nu de rode route.
We passeren het voetbalveld van LemiersVaals (Rood Groen LVC-01). Aan ’t eind van
het sportveld gaan we links het voetpad in
(blauwe en groene route). Na een zitbank bij
de 3-sprong gaan we rechtsaf (blauw/groen).
We komen uit op de verkeersweg VaalsMaastricht. Deze steken we over, gaan even
naar links en 25 meter verder gaan we naar
rechts het voetpad in (voor het kruisbeeld;
richting Oud-Lemiers 0,5 km). Bij de boerderij
draaien we met de bocht mee naar links en
volgen de blauwe route. We gaan naar rechts
over het bruggetje van de Selzerbeek
(grenspaal 200). We volgen nu de zwarte, gele
en groene route en lopen links van de
Selzerbeek. Aan ’t eind van dit smalle pad

gaan we op de T-splitsing (asfaltweg) naar
links (Lemierser Berg). Bij de driesprong gaan
we met de bocht naar links en niet het
onverharde pad rechtdoor naar boven. Links
van ons zien we het kasteeltje van Oud
Lemiers en we passeren het plaatsnaambord
“Orsbach” 1 km. Na een bocht naar links en
een bocht naar rechts begint de weg flink te
stijgen. In deze bocht passeren we een mooi
wit gebouw (no. 92) met een lange witte muur.
Bij de 4-sprong gaan we linksaf (bord:
Landwirtschaftlicher Verkehr frei; zwarte
route). We blijven dit geasfalteerde pad volgen
totdat dit weggetje met een bocht naar rechts
draait. Hier gaan wij rechtdoor en nemen het
pad rechts van de Selzerbeek. We blijven dit
graspad steeds rechtdoor volgen totdat we
uitkomen op een asfaltweggetje. Hier gaan we
naar links (richting gehucht Mamelis). Bij de
zit-bank en voor het riviertje gaan we rechtsaf.
Na enkele meters houden we op de 3-sprong
links aan en nemen het graspad. Dit gaat over
in een holle weg die flink gaat stijgen. Boven
gekomen bij de 3-sprong met aan de
rechterkant een nertsfok-kerij blijven we
rechtdoor lopen. Op de T-split-sing gaan we
rechtsaf langs grenspaal 204 en het daarnaast
staande kruisje. Bij de 3-sprong (2 dik-ke
keien) lopen we rechtdoor. Op de T-splitsing
gaan we linksaf (aan de overzijde grenspaal
205; rode route). Bij de 3-sprong houden we
links aan en volgen de zwarte, rode en
geelblauwe route. We steken de verkeersweg
Nijswiller-Simpelveld over en gaan rechtdoor
de “Plateweg” in. Op de schuine T-splitsing
gaan we naar links. Op de 4-sprong gaan we
rechtdoor, langs de waterput (gele route). Bij
de 3-sprong (bij huisnummer 30) gaan we
rechtdoor (gele en zwarte route). Bij de 3sprong gaan we rechtdoor. Het geasfalteerde
weggetje blijven we nu (alle zijpaden
negerend) alsmaar rechtdoor volgen (blauwe
route). We gaan onder het spoorwegviaduct
door en zien rechts van ons het kasteeltje
“Goedenraad.” Bij de 3-sprong, tegenover een
oude veedrinkput gaan we naar links een smal
pad in (richting kam-peerterrein). Bij de 4spong steken we rechtdoor over (Op de
Kamp;rode route). Bij de 4-sprong gaan we
rechtsaf de “Pastoor Duckweilerweg” in (vóór
het kruisje op de hoek). Op de T-splitsing gaan
we naar links en iets verder bij de Y-split-sing
houden we links aan. We lopen nu rechtdoor
tot bij de 4-sprong die we oversteken. Direct
daarna zijn we terug bij de Herberg “Bie de
Tantes,” waar we kunnen nagenieten van deze,
lange, maar zeer mooie wandeling.
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