38. VIJLEN 6,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze gemakkelijke wandeling gaat over veldwegen en door weilanden naar de buurtschap Melleschet. Dan
loopt u via veldwegen naar de buurtschap Rott. Via het Elzetterbos en het Mechelder beekdal loopt u terug
naar het startpunt. Onderweg heeft u schitterende uitzichten.
U kunt uw auto ook parkeren op de grote parkeerplaats aan de Pastorijweg nabij huisnr. 6 . Met uw rug
naar de parkeerplaats gaat u R omlaag. Beneden aan de doorgaande weg gaat u R omlaag. Ga dan verder
bij **** in punt 1

blz 2 van 3

Startadres: Herberg A Gen Kirk, Vijlenberg 115, Vijlen (tegenover de kerk).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,72 km

1.40 uur

92 m

116 m

38. VIJLEN 6,7 km
1. Met uw rug naar de herberg gaat u R. Negeer
bij kunstwerk “de zeven Rotten” (7 gehuchten van
Vijlen uitgebeeld in 7 zaden) en waterpunt van WML
klinkerweg rechts en volg de doorgaande weg RD
(Vijlenberg/geel/groen) omlaag.
(Even verder heeft u links prachtig uitzicht over het
vijfsterren landschap Zuid Limburg).
Negeer zijweg rechts omhoog (Pastorijweg) en
**** negeer bij ANWB wegwijzer zijweg links
omlaag (Vijlenstraat). Aan de 5-sprong bij
wegkruis en hotel Vijlerhof gaat u R
(Mamelisserweg/rood) richting Aachen verder
omlaag. Na huisnr. 19 gaat u bij verbodsbord L
(rood) de veldweg omhoog, die later een smal
pad wordt, omhoog.
(Even verder ziet u rechts de twee torentjes van de
abdij St. Benedictusberg (1923) in Mamelis. Links
passeert u twee schietbomen met kogelvanger van
schutterij St. Joseph (1901)).
Na 500 m gaat u beneden aan de 4-sprong bij
veldkruis L (rood/blauw) omlaag.
2. Steek bij wegkruis de voorrangsweg over en
loop RD (rood/blauw) de asfaltweg omlaag
richting buurtschap Melleschet. Na 100 m gaat u
L (blauw) door het draaihekje (stegelke) en volg
het pad schuin rechts door het weiland. Na de
graft gaat u links richting alleenstaand stegelke.
Volg het pad nu verder RD door het weiland
richting kerktoren van Vijlen, die vanuit de weide
omtrek te zien is en als landmark fungeert. Via
draaihekje verlaat u weer het weiland en volgt u
RD het smalle pad, gelegen tussen twee
afrasteringen. Aan de asfaltweg in de buurtschap
Melleschet gaat u R.
(Hier ziet u links de overblijfselen van de
cementfabriek Vijlen (1875 – 1929), de eerste
Nederlandse cementfabriek).
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).
3. Aan de kruising bij verkeersspiegel,
Mariabeeldje en wegkruis gaat u R (rood/geelrood). Waar de dalende asfaltweg, naar rechts
buigt, gaat u bij wegkruis en verbodsbord L
(rood) de holle veldweg omhoog.
(Hier staat rechts in de graft aan de asfaltweg een
Mariagrotje. De route volgend passeert u bijna boven
links
bij grote poort de achterkant van
wijnkenniscentrum Wine Institute Northern Europe.
Het 20 m hoge, bijna energie neutrale gebouw ligt
grotendeels ondergronds en telt vier verdiepingen.
Het kenniscentrum maakt deel uit van wijndomein
Sint Martinus. In het gebouw worden de wijnen van
het wijndomein gevinificeerd. In het gebouw is ook
een proeflokaal. Rondleiding in groepsverband is
mogelijk. De ingang bevindt zich in de buurtschap
Rott).
Boven aan de 3-sprong bij houten schuur en
veldkruis type vliegermodel gaat u R (rood) met
rechts weer mooi uitzicht over het vijfsterren
landschap Zuid-Limburg. De veldweg wordt een
dalende en dan weer een stijgende veldweg. Na
bijna 500 m gaat u aan de 3-sprong bij boomkruis
L (blauw). Aan de asfaltweg in de buurtschap Rott
gaat u L (blauw) omhoog. Na 20 m, tegenover het
houten eco-huis (no. 63), gaat u R (blauw) de
veldweg omhoog.
4. Aan de 3-sprong bij stenen veldkruis gaat u RD
en u passeert meteen rechts een zitbank met
mooi uitzicht. 30 meter voorbij deze zitbank gaat
u bij afsluitboom L de bos- grindweg omhoog
door het Elzetterbos. Negeer zijpad rechts en
loop verder RD de bosweg omhoog.

Let op! Na 200 m komt u bij een 4-sprong, met
links twee paden. Neem nu van deze twee paden
het linker pad. Na 150 m gaat u aan de 3-sprong
bij afsluitboom R omhoog met rechts de bosrand
en links een grote wijngaard 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).
5. Negeer zijpaden en volg 750 m het licht
stijgende pad RD langs de bosrand.
(Na 300 m heeft u bij zitbank prachtig uitzicht o.a. de
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen.
De hoogstgelegen kerk van Nederland is niet deze
kerk maar de voormalige protestantse kerk in Vaals.
Rechts daarvan ziet u windturbines in het Duitse
Vetschau (EuroWindPark Aachen).
Na 600 m buigt het pad rechts omlaag. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u L verder langs de
bosrand. (Hier ziet u links een boerderij/manege).
Aan de 4-sprong, op de hoek van dit weiland,
gaat u L door de bosrand omhoog met links van u
het weiland. Boven bij zitbank loopt u verder RD.
(Hier ziet u in de verte steenbergen van voormalige
steenkoolmijnen
in
het
Duits
grensgebied
(Kohlscheid/Herzogenrath).
Voorbij afsluitboom gaat u L de asfaltweg
omlaag. (Dus niet over het brede graspad). Vlak
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R.
(U heeft hier weer prachtig uitzicht. Hier ziet u rechts
boven aan de gevel van het uit 1928 daterende
woonhuis (no.42) een plaatje met de tekst “234,5 m
NAP”).
Negeer meteen bij verbodsbord veldweg rechts
en loop RD (Groenenweg) de asfaltweg, die een
holle weg wordt, omlaag. Negeer na circa 500 m
tegenover huisnr. 24 zijpad links en loop RD
(geel/groen) verder omlaag.

blz 3 van 3
(Even verder passeert u rechts enkele mooie
vakwerkhuizen. Zie infobord).
Bijna beneden negeert u bij verbodsbord veldweg
rechts.
6. Meteen daarna aan de 3-sprong bij muurkruis
in de buurtschap Vijlenerstraat gaat u RD
(Groenenweg). Waar deze weg na 200 m begint te
stijgen, gaat u na 50 m bij lantaarnpaal 365 L
(geel/geel-rood) via draaihekje het pad gelegen
tussen afrasteringen omlaag. Voorbij volgend
stegelke loopt u RD (geel/groen/geel-rood) door
de boomgaard waar aan enkele oude bomen de
beschermde maretakken/mistletoe hangen en u
passeert meteen links een stenen gebouwtje.
(U loopt nu door het Mechelderbeekdal. Het stenen
gebouwtje is het voormalig pomphuisje “aan der
Kunning” (1928). In 1906 begon de “Onderlinge
Waterleiding Vijlen” met de aanleg van een
waterleidingnet dat werkte op natuurkracht (water). In
1928 is dit pomphuisje gebouwd en werd er een
elektromotor (waterpomp) in geplaatst. Via buizen
werd het water getransporteerd naar acht tappunten
in het dorp, waar de inwoners drinkwater konden
halen. In het begin moesten de 35 gezinnen per
maand 40 pfenning watergeld betalen. De bakkers en
boeren 1 mark. De pastoor hoefde niet te betalen en
had een eigen aansluiting in huis. Toen in 1950 Vijlen
werd aangesloten op het loden waterleidingnet
kwamen de tappunten en het buizenstelsel te
vervallen. Vanaf 2015 is het huisje een
overwinterplaats voor vleermuizen. Voor meer info
zie infobord).
U passeert een volgend draaihekje en volg RD
(geel/rood/geel-rood) het pad gelegen tussen
twee afrasteringen.
(Meteen voorbij dit stegelke ziet u links beneden een
eco-woning bedekt met aarde).
7. Via klaphekje loopt u boven RD over het smalle
pad met houten reling. Bij Mariabeeld gaat u R
het stenen trappenpad omhoog. Boven aan de
asfaltweg in het bergdorpje Vijlen gaat u L
omhoog en u komt rechts weer bij de Herberg A
Gen Kirk, de sponsor van de wandeling, waar u
nog iets kunt eten of drinken.

(U kunt natuurlijk ook nog een kijkje nemen in de mooie Martinuskerk (1860 - 1862) of via het kerkhof een rondje
lopen om de kerk. U heeft dan prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg In het café staan vele
heilige beelden m.n. H. Hart en Mariabeelden. Achter op de vensterbank bij de Stammtisch staat een “beeld” van
het laatste avondmaal en een mooie beeld van het Kindje Jezus van Praag (kind met kroon)).
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.

