Vijlenerberg Kroegjesroute
De wandeling van Café Restaurant Buitenlust naar Café A gen Kirk en terug (of
andersom) gaat o.a. door het Vijlenerbos en het Elzetterbos. Ook doorkruist u de
typische Limburgse gehuchten Rott en Melleschet. Er zijn schitterende doorkijkjes en
prachtige panorama’s. De route is ca. 9 km lang.
Café Restaurant Buitenlust
Achter het restaurant gaan we linksaf door een
houten poortje. We blijven rechtdoor de geelrode en
gele route volgen langs de bosrand. Bij de splitsing
direct na de houten slagboom rechts aanhouden en
bij de 4-sprong daarna rechtdoor langs de houten
slagboom het bos in (gele route en bordje Zuid
Limburg SBB). We blijven dit pad volgen en gaan
na het ongelukskruisje van J.Janssen op (schuine)
Y-splitsing links, iets naar beneden, gele route. Op
de schuine T-splitsing (lijkt op een 4-sprong!) naar
links, we verlaten de gele route. Let nu goed op: we
nemen hierna het tweede pad naar rechts (dus niet
direct scherp naar rechts, maar het pad naar rechts
direct daarna). Bij de 4-sprong rechtdoor het smalle pad naar beneden. Pad buigt haaks naar links. Op
3-sprong (schuine T-splitsing) links aanhouden, in
feite rechtdoor, rood paaltje. We lopen nu rechts
van diverse weilanden. Bij Y-splitsing rechts aanhouden (rood paaltje) en het pad gaat flink stijgen.
Bij de onduidelijke 4-sprong (eigenlijk een grubbe)
rechtdoor omhoog (rood). Volgende 4-sprong eveneens rechtdoor, rood. Bij splitsing van 4 paden rode route verlaten en eerste pad naar rechts nemen,
eigenlijk rechtdoor. Op T-splitsing achter de ijzeren
slagboom linksaf (niet het ruiterpad). Pad rechts,
negeren. Bij groene slagboom, rechtsaf (wordt smal
bospad). We komen bij de Grindgroeve Elzetterbosch (met dikke steen). Vóór de steen nemen we
het smalle pad naar rechts. Op de 4-sprong rechtdoor (rood). Op Y-splitsing linksaf (langs de bosrand), groene mountainbikeroute. Op kruising bij
waterpoel rechtdoor omhoog (we verlaten hier de
rode route). Op T-splitsing rechts omhoog, groene
mb-route. Eerste pad schuin naar links negeren. 50
meter verder bij 4-sprong naar links (langs een
boomstronk). We verlaten hier de groene mb route.
Pad daalt en we komen langs de ”Sterrenstenen
Vijlenerbosch”. Bij 3-sprong linksaf (niet omhoog).
Bij 4-sprong linksaf(vóór on s zien we weiland). Op
T-splitsing naar rechts (we lopen langs een weiland). We blijven nu steeds rechtdoor lopen (alle
zijpaden negeren) totdat we op een asfaltweg uitkomen. We komen in het gehucht Rott, waar we
rechtsaf slaan. We passeren diverse vakwerkhuizen
en een oude waterpomp. Na huisnummer 33 gaan
we linksaf (langs Hoeve Rott). Op T-splitsing bij
kruisbeeld en schuurtje rechtsaf (wordt een holle
weg). Op asfalt weg gaan we rechtsaf. Bij 4-sprong

(met kruisbeeld en Mariakapelletje) rechtdoor en bij
de volgende 3-sprong met kruisbeeld en veel borden, linksaf. Bij bord ”I 500” en bord ”49A,55 en
55A" gaan we rechts omhoog. Bij T-splitsing voetpad links omhoog. Langs Mariabeeld en trappen op.
Boven aangekomen straat oversteken, naar links en
komen we bij Café A gen Kirk in Vijlen, waar we
kunnen genieten van een welverdiende pauze.

Café A gen Kirk
We verlaten Café A gen Kirk naar links en blijven
over het trottoir lopen tot aan het einde van het
dorp. Hier gaan we de ”Groenenweg” scherp naar
rechts naar beneden (gele route) en deze weg
blijven we alsmaar volgen (ca. 1km); zijwegen
negeren) totdat we boven bij een 4-sprong komen
bij het huis met naam ”Op gen Dreysschen.” Vóór
dit huis gaan we linksaf. Alle zijpaden negeren en
rechtdoor blijven lopen (groene mountainbikeroute), en later de gele route volgen totdat we op een
grote parkeerplaats uitkomen (Zevenwegen). We
steken de weg over en nemen het steile holle pad
naar beneden, d.w.z. het eerste pad rechts naast het
informatiebord en de dikke boom. Dit paadje volgen we tot bijna aan de asfaltweg. Neem kort hiervoor het paadje naar rechts dat parallel loopt aan de
asfaltweg weg, een ruiterpad. Volg dit pad geruime
tijd (negeer 2 paden naar rechts) totdat het uiteindelijk naar links draait en weer uitkomt op de asfaltweg. Oversteken, naar rechts lopen totdat we
voor de bocht, bij bord: ”stiltegebied”, de blauwe
route naar beneden gaan. Na de groepsaccommodatie ’Hoeve ten Bosch’ lopen we door tot aan
de asfaltweg. Dan naar rechts, nog steeds de blauwe
route volgen. Bij de 3-sprong rechtdoor en we verlaten dus de blauwe route. We lopen door tot aan de
voorrangsweg. Daar gaan we naar links en zien we
na 100 meter aan de rechterkant café restaurant
Buitenlust, waar we bij Bram en John kunnen
nagenieten van deze schitterende wandeling.
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