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Een gemakkelijke schaduwrijke wandeling door het prachtige Vijlenerbos. 
 
Startadres: Boscafé 't Hijgend Hert  Harles 23 te Vijlen. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 2 

 

 
GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

4,36 km 1 uur 63 m 63 m 
 

 
 

10. VAALS 4,4 km 
 

1. Vanaf het boscafé gaat u R  het pad omlaag. 
Negeer twee naast elkaar liggende zijpaden 
rechts en loop RD (geel-rood) de brede grindweg 
omhoog. Aan de asfaltweg gaat u R 
(Rugweg/blauw/geel-rood). Volg nu tot nader 
order de blauwe en geel-rode route. Vlak daarna 
gaat u bij afsluitboom L over het bospad. Aan de 
kruising bij zitbank loopt u RD omlaag. Beneden 
aan de T-splitsing gaat u L.  
 

(Als u hier 50 m.  naar rechts loopt, dan heeft u bij 
zitbank prachtig uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid Limburg  o.a. op de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen. Trouwens de 
protestantse/hervormde kerk in Vaals is de  
hoogstgelegen kerk van Nederland).  
 

Beneden aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u 
L het brede pad omhoog. 
   
2. Aan de 4-sprong gaat u bij afsluitboom R het 
brede steile pad omhoog. Boven aan de 3-sprong 
bij zitbank (mooie uitpufplek) gaat u RD. Negeer 
bijna boven zijpad rechts. Vlak daarna aan de 3-
sprong gaat u R. Voorbij afsluitboom en bij 
boomkruis gaat u L (Zevenwegenweg) over de 
brede asfaltweg   
 

(U verlaat hier de geel- rode route. Hier staat rechts 
aan de overkant van de asfaltweg bij infobord een 
picknickbank).   

Steek vlak daarna aan de grote 3-sprong de 
doorgaande weg over en loop aan de overkant  
RD over het pad. Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong bij zwerfsteen L het pad omhoog. (U loopt 
dus parallel aan de doorgaande weg). 
 
3. Na 100 m. gaat u tegenover  afsluitboom R over 
het bospad.  Aan de ongelijke 5-sprong neemt u 
het tweede brede pad L (blauwe rechthoek) U 
verlaat hier de blauwe paaltjes route. Aan de 4-
sprong gaat u RD (blauwe rechthoek). Negeer 
zijpad rechts omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong 
bij grensteen gaat u RD (blauwe 
rechthoek/rood/wit)  Aan de kruising gaat u  L 
(GrenzRouten 6/wit) door de brede “beukenlaan”. 
Negeer zijpaden.  
 
4.   Steek de voorrangsweg over en loop bij 
verbodsbord RD (blauw/groen/GR6) het bos in 
door de  mooie sparrenlaan. Volg nu tot het einde 
de blauwe route. Vlak daarna aan de kruising met 
ruiterpaden RD. Waar het pad naar links buigt, 
negeert u bij afsluitboom zijpad rechts. Vlak 
daarna aan de 3-sprong, met een boom in het 
midden, gaat u R. Aan de 5-sprong (inclusief 
ruiterpaden) bij zitbank gaat u L. Negeer zijpaden 
en u komt weer bij het knusse boscafé t Hijgend 
Hert, de enige berghut (Jausenstation Alter Hank) 
van Nederland. Op het terras heeft u prachtig 
uitzicht.  
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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.   

 
 


