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  blz 2 van 3 

 

U loopt eerst omlaag naar de buurtschap Melleschet. Dan loopt u langs de rand van het Elzetterbos 
omhoog naar het Vijlenerbos.  Via het Mechelderbeekdal loopt u weer terug naar het startpunt. Tijdens 
deze wandeling heeft u verschillende keren prachtig uitzicht. Neem zelf proviand mee. Tegenover het hotel 
is een parkeerplaats. 
 

Startpunt: Hotel Vijlerhof,  Hilleshagerweg 2, Vijlen. 
 

 
 
 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,19 km  2.15 uur  142 m  197 m 
 

 
 

113. VIJLEN 9,2 km 
 

1. Met de rug naar de ingang gaat u R. Meteen 
daarna gaat u weer R (Melleschet/blauw) de steile 
smalle holle asfaltweg langs twee zitbanken 
omlaag. Negeer beneden zijpad rechts.  
 

(Hier ziet u links de overblijfselen van de  
cementfabriek Vijlen (1875–1929), de eerste 
Nederlandse cementfabriek).  
 

U steekt het Mechelderbeekje dat in  Mechelen in 
de Geul stroomt Aan de 3-sprong bij  wegkruis 
loopt u verder RD (blauw/rood/groen).   
 

(Hier staat links een infobord waar u meer te weten 
komt over de cementfabriek Vijlen). 
 

Negeer voetpad rechts.  
 

(Een eindje verder passeert u links het ongevalskruis 
van J. Debets, die hier in mei 1911  onder een 
paardenkar kwam en overleed).  
 

Aan de kruising bij verkeersspiegel, Mariabeeldje 
en wegkruis in de buurtschap Melleschet gaat u 
RD. Vlak daarna gaat u bij zitbank en trafohuisje L 
(groen/blauw) de brede veldweg omhoog.  
 

2. De veldweg wordt een stijgende holle weg.  
 

(Boven bij zitbank heeft u mooi uitzicht op Vijlen met 
de hooggelegen H. Martinuskerk (1862)).  
 

Boven aan de 4-sprong gaat u R (blauw).  
 

(Hier heeft u rondom prachtig uitzicht en loopt u 
tussen de wijngaarden door van het wijndomein St. 
Martinus, het eerste wijndomein dat Nederlandse 
rode wijn produceerde. Wijndomein St. Martinus is 
het  grootste wijndomein  van Nederland en is al twee 
keer (2014-2016) uitgeroepen tot beste wijngaard 
van Nederland en België. Bijna alle wijnen zijn 
bekroond met nationale en internationale prijzen. 
Voor het bergdorpje Vijlen is speciaal de droge witte 
wijn “Bergdorpje 2016, die een zilveren medaille 
heeft gewonnen, geproduceerd. Deze wijn wordt 
alleen maar in de Vijlense horeca geschonken).   

Omlaag lopend gaat u voor de bosrand bij bordje 
“Staatsbosbeheer” L het pad langs de bosrand 
van het Elzetterbos en de wijngaard omhoog. (U 
verlaat hier de blauwe route). Boven aan de 3-
sprong voorbij afsluitboom gaat u L langs de 
bosrand en wijngaard. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd het licht stijgende pad RD langs de 
bosrand.  
 

(Een eind verder bij zitbank heeft u prachtig uitzicht. 
Hier ziet u o.a. weer de St. Martinuskerk. Rechts 
daarvan ziet u windturbines in het Duitse Vetschau 
(EuroWindPark Aachen)).  
 

Het pad buigt naar rechts. Meteen daarna aan de 
3-sprong gaat u L verder langs de bosrand en 
links van u het weiland.. (Hier ziet u links een 
boerderij). Aan de 4-sprong, aan het einde van dit 
weiland, gaat u RD het bos in. Aan de 4-sprong 
bij gekapt bos gaat u L het brede pad omhoog. 
Negeer bijna boven zijpad rechts omlaag.  
 

3. Steek boven RD de asfaltweg over en loop bij 
afsluitboom en zitbank het brede bospad 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de T-
splitsing gaat R langs de bosrand en weiland. Let 
op! 50 meter voorbij  het weiland, waar het brede 
bospad begint te stijgen, gaat u L het smalle 
bospaadje omlaag (slecht te zien). Na circa 30 m 
gaat u aan de T-splitsing R over het brede pad.  
 

(Een eindje verder heeft u bij weiland weer prachtig 
uitzicht over het “bergdorp” Vijlen).    
 

4. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD 
(geel). Negeer zijpad rechts omhoog. Aan de 4-
sprong gaat R (geel) verder over het brede pad. 
Steek de asfaltweg (dit punt wordt ook wel 
Zevenwegen genoemd) over en loop vlak langs de 
boom met boomkruis RD het mooie holle pad 
omlaag.  
 

(U loopt dus niet over de twee rechts gelegen paden. 
Hier staat aan het rechts gelegen pad bij infobord 
een picknickbank).  



  blz 3 van 3 

 

Steek beneden voorzichtig de doorgaande weg 
(Mergellandroute) over en ga L. Volg 500 m het 
pad, parallel aan deze weg met rechts prachtig 
uitzicht, Negeer twee veldwegen rechts en blijf 
RD langs de voorrangsweg lopen.  
 

(Als u de tweede veldweg rechts inloopt, dan komt u 
na 50 m bij een zitbank en groot infobord waar u 
prachtig uitzicht heeft).  
 

150 m voorbij de tweede veldweg rechts, waar de 
doorgaande weg een scherpe bocht naar links 
maakt, gaat u bij verbodsbord en bord 
Stiltegebied  R/RD (geel-blauw/blauwe rechthoek)  
de bosweg omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong bij afsluitboom RD het bospad verder 
omhoog.    
 

5. Negeer zijpaden. Na ruim 300 m gaat u boven 
in het Vijlenerbos voorbij zitbank aan de ongelijke 
4-sprong bij oude grenssteen en 
paddenstoelwegwijzer R (rood/wit) over de 
bosweg.  Aan de 4-sprong gaat u L (Grenz Routen 
6/wit). Negeer zijpaden. Steek na 400 m de 
doorgaande weg over en loop bij verbodsbord RD 
(GR 6/blauw/groen).   
 

6. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD door de 
sparrenlaan. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom L (blauw/GR 6) over het pad dat hier 
naar links buigt.   Vlak daarna aan de 3-sprong, 
met boom in het midden, gaat u L. (U verlaat hier 
blauwe route en GR6 route). Negeer zijpaden en 
blijf het pad RD volgen. Steek de asfaltweg over 
en loop bij afsluitboom RD (groen) het bos in.  
Aan de T-splitsing gaat u R. (U verlaat hier de 
groene route). 
 

7. Aan de kruising RD. Aan de volgende kruising 
bij zitbank gaat u L (blauw) omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u R (geel).  
 

(Even verder staat een zitbank waar u schitterend 
uitzicht heeft over het vijf sterren landschap Zuid-
Limburg).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L (geel) over het 
Vijlenerbergpad (zie infobord) omlaag langs de 
bosrand. Negeer zijpad links omlaag. Aan de 3-
sprong gaat u L (geel) en loop vervolgens het 
trappenpad omlaag. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u R (geel).  
 

(U passeert de Mariagrot en de kruiswegstaties. In 
1948 werd hier uit dankbaarheid dat Vijlen gespaard 
bleef van oorlogsgeweld deze Mariagrot geplaatst. 
Toen de 7 Vijlense dienstplichtige jongemannen 
behouden uit het toenmalige Nederland-Indië waren 

teruggekeerd, werd hier uit  dankbaarheid een 
gedenkplaat geplaatst. In 1988 werden de 
kruiswegstaties geplaatst. Ieder jaar vinden hier 
eucharistievieringen en andere godsdienstige 
plechtigheden plaats. Hier staan ook verschillende 
zitbanken).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L (geel) omlaag. (Ook hier 
heeft u weer prachtig uitzicht).  
 

8. Vóór de voorrangsweg, met rechts een 
wegkruis staand tussen 2 coniferen en vóór de 
zitbanken met schitterend uitzicht, gaat u L 
(Groenenweg/geel) de smalle, steil dalende holle 
asfaltweg.  
 

(Kijk hier even naar de binnenkant van de dikke 
boom voor huisnr. 6 (1904)).  
 

Let op! Bijna beneden gaat u bij lantaarnpaal 365 
R (geel/geel-rood) via draaihekje over het pad 
gelegen tussen afrasteringen. Na volgend 
stegelke loopt u RD (geel/groen/geel-rood) door 
de oude boomgaard richting kerktoren.  
 

(U loopt nu door het Mechelderbeekdal. Meteen links 
passeert u het voormalig pomphuisje “aan der 
Kunning” (1928). Zie infobordjes). 
 

U passeert een volgend draaihekje en volg RD 
(geel/rood/geel-rood) het pad gelegen tussen 
afrasteringen.  
 

(Links beneden ziet u een eco-woning bedekt met 
aarde).  
 

Via klaphekje loopt u boven RD over het smalle 
pad met reling. Bij Mariabeeld gaat u R het 
trappenpad omhoog.  Boven aan de asfaltweg in 
het bergdorpje Vijlen gaat u  L omhoog. U 
passeert de H. Martinuskerk (1860-1862).  
 

(De kerk is te bezichtigen en bij de ingang van de 
kerkdeur hangt een infobord!).  
 

Negeer zijwegen en volg de doorgaande weg RD, 
die even verder begint te dalen met links alweer  
prachtig uitzicht. Waar de doorgaande weg aan 
de 5-sprong bij ANWB-wegwijzer naar rechts 
buigt, komt u links  weer bij het gezellige hotel-
restaurant Vijlerhof, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt nuttigen en waar u kunt kennismaken 
met de wijn van wijngaard St. Martinus, die u 
tijdens deze wandeling bent gepasseerd.  Proef 
eens de droge witte wijn “Bergdorpje 2016”, die 
alleen maar in de Vijlense horeca te krijgen is en 
die als waardering een zilveren medaille heeft 
gekregen. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


