86 VIJLEN 6,2 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Een mooie wandeling met lichte heuvels langs akkers en weilanden met prachtig uitzicht op de kerktoren
van Vijlen. In Hilleshagen passeert u een brasserie.
Gps afstand: 6200 m. Looptijd: 1.25 uur. Hoogteverschil: 73 m.
Startpunt: Hotel De Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, Vijlen.

blz 2 van 3

86 VIJLEN 6,2 km
1. Met de rug naar de ingang van het hotel gaat u
R. Meteen daarna gaat u R (blauw/Melleschet) bij
twee zitbanken de steile smalle asfaltweg langs
het hotel omlaag. Volg de hele wandeling de
blauwe paaltjes zover ze er nog staan. Let op!
Beneden, nog voor het eerste huis in de
buurtschap Melleschet, gaat u R over het smalle
pad, gelegen tussen twee afrasteringen, RD. Via
draaihekje (stegelke) loopt u het weiland in en
loop hier RD langs de afrastering. (Hier in het
weiland heeft u achteromkijkend mooi zicht op de St.
Martinus kerk (1860-1862) in Vijlen, die vanuit de
weide omtrek te zien is en als landmark fungeert).
Steek een eind verder het weiland schuin rechts
omhoog over richting draaihekje en twee huizen.
2. Aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Steek
boven bij wegkruis de doorgaande weg over en
loop RD over de licht stijgende veldweg. Aan de
4-sprong bij veldkruis gaat u L. Volg bijna 1 km
de veldweg met rechts mooi uitzicht. Aan de
brede grindweg gaat u R. Vlak daarna aan de 4sprong bij veldkruis gaat u L de holle veldweg
omlaag. Negeer zijpad links. Negeer vlak voor de
doorgaande weg graspad rechts omhoog.
3. Aan de doorgaande weg bij wegkruis en
zitbank in de buurtschap Hilleshagen gaat u R. (U
passeert hier meteen rechts een voormalig bakhuisje
genaamd ’t Bakkes (klein vakwerkhuis met
muurkruis). Aan de overkant van de weg ziet u het
e
e
prachtige vakwerkhuis nr. 94 uit de 17 /18 eeuw.
(Rechts passeert u Brasserie Hilleshagen, een fijne
pauzeplek). Een eindje verder begint rechts van
de weg een voetpad, dat u RD volgt. (U passeert
de St. Joseph kapel. Deze is opgetrokken uit
Kunrader breuksteen. De kapel is in 1947 gebouwd
door de bewoners van Hilleshagen uit dankbaarheid
voor Zijn bescherming gedurende de oorlog). Aan de
4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u L
(Voortweg/rood/ blauw/geel/zwart) de smalle
asfaltweg omlaag. Steek beneden via bruggetje
de Mechelderbeek (ook wel Lombergerbeek
genoemd) over en loop RD de brede veldweg
omhoog. Boven aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis gaat u L de veldweg omlaag. (Hier ziet u
voor u woningen in de buurtschap Elzet). Beneden
steekt u via bruggetje het Hermens beekje over.
Boven aan de 3-sprong bij boomkruis gaat u R.
4. Aan de asfaltweg in de buurtschap Rott gaat u
L omhoog. Na 20 m., tegenover de houten ecowoning (no. 63), gaat u R de veldweg omhoog.
Aan de 3-sprong bij stenen veldkruis gaat u L het
pad omhoog. (Hier staat even verder aan de
veldweg een zitbank met mooi uitzicht). Volg nu het

pad langs de bosrand omhoog. (Een eindje verder
passeert u een wilduitkijkpost).
5. Negeer zijpad rechts omhoog en loop RD
tussen de wijngaarden door van het wijndomein
St. Martinus, het eerste wijndomein dat
Nederlandse rode wijn produceerde. (Een eindje
verder heeft u links mooi uitzicht op de hooggelegen
St. Martinus kerk (1860 - 1862) in Vijlen. De
hoogstgelegen kerk van Nederland is trouwens de
voormalige protestantse kerk in Vaals. Links van de
kerk ziet u in de verte de Duitse windturbines in het
Duitse plaatsje Vetschau (EuroWindPark Aachen.
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). Boven aan de Tsplitsing gaat u L. Beneden aan de asfaltweg bij
zitbank en trafohuisje gaat u R. Vlak daarna aan
de kruising bij veldkruis en Mariabeeldje in de
buurtschap Melleschet gaat u RD. (Even verder
passeert u rechts het ongevalskruis van J. Debets,
die hier in mei 1911 onder een paardenkar kwam en
overleed). Negeer zijpad/voetpad links.
6. Aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u R de
smalle asfaltweg omhoog. (Hier ziet u links de
overblijfselen
van
de
eerste
Nederlandse
cementfabriek. In 1875 werd hier een mergelgroeve
in gebruik genomen waarin een schachtoven
aanwezig was om cementklinker te produceren. In
1926 werd de fabriek overgenomen door de ENCI die
de fabriek op 16 juni 1929 voorgoed sloot). Boven
aan de asfaltweg gaat u L. Boven aan de
doorgaande weg gaat u L omlaag terug naar de
Vijlerhof, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het gezellige terras nog iets kunt
eten of drinken. (Hier kunt u ook kennismaken met
de wijn van wijngaard St. Martinus, die u tijdens deze
wandeling bent gepasseerd. Probeer 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).
(Vanaf Pasen kunt u op zon- en feestdagen tussen
12.00 en 17.00 uur tegen een kleine vergoeding de
kerktoren van Vijlen beklimmen. Boven wacht u een
schitterend uitzicht op het heuvelland!).
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