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Pittige hellingbossen, weilanden met prachtige uitzichten, vakwerkhuizen, draaihekjes, koeien, schapen, 
dassenburchten, wandelcafé, terras, kortom: Deze wandeling heeft het allemaal.  Tijdens deze 
heuvelachtige wandeling wandelt u eerst door weilanden naar de buurtschap Groenenwegen en dan klimt 
u door het Vijlenerbos omhoog naar het punt Zevenwegen. Via een schitterend panoramapad daalt u af 
naar de prachtig gelegen Cottesserhoeve met leuk terras (Open van april t/m okt).  Dan loopt u door de 
mooie boomgaard Bellet en passeert u de mooiste vakwerkhuisjes van Zuid-Limburg. Voorbij de Rozenhof 
klimt u door het Elzetterbos flink omhoog en daalt u met mooi panorama af naar Vijlen. Via een verrassend 
paadje staat u opeens bij café A Gen Kirk.   U kunt ook starten bij de Cottesserhoeve en dan pauzeren bij 
café A Gen Kirk.  Het stuk naar Vijlen is 6,6 km en naar Cottessen is 4 km.  Dit is een typische Zuid-
Limburgwandeling die u niet mag missen. 
 

Startpunt: Herberg A Gen Kirk,  Vijlenberg 115, Vijlen. Naast de zaak is een parkeerplaats. 
 

 
 

Startadres: Camping terras Cottesserhoeve,  Cottessen 6, Vijlen – Cottessen. Start dan bij punt 3. 
(Betaald parkeren. Bij besteding vanaf € 10,00 op het terras wordt dit bedrag in mindering gebracht). Van nov t/m 
maart is de parkeerplaats afgesloten. U kunt dan wel starten op parkeerplaats Zevenwegen aan de 
Zevenwegenweg (vlakbij 3-sprong Zevenwegenweg/Epenerbaan), zie routekaart en punt 2). 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,69 km  2.50 uur  127 m  271 m 
 

 
 

1191. VIJLEN – COTTESSEN  10,7 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van café A Gen 
Kirk gaat u L.  Na 30 m gaat u bij huisnr. 62 R het  
trapje omlaag en volg even verder het stenen 
trappenpad omlaag. Bijna aan het eind van het 
trappenpad en voor rechts staand Mariabeeld, 
gaat u L (geel/groen/geel-rood) over het paadje 
met houten reling. Na het klaphek loopt u het 
(gras)pad gelegen tussen afrastering omlaag.  
 

(Waar het pad beneden naar links buigt, ziet u rechts 
beneden een met aarde bedekte eco-woning).  
 

Via draaihekje (stegelke) loopt u de boomgaard 
binnen en loop  RD door de boomgaard waarin 
enkele oude bomen staan met de beschermde 
maretakken/mistletoe. (U loopt hier door 
Mechelerbeekdal). Even verder loopt u voorbij 
stenen  gebouwtje  RD verder door de boomgaard  
 

(Het stenen gebouwtje is het voormalig pomphuisje 
“aan der Kunning”. Zie infobord. Vanaf 2015 is het 
huisje een overwinterplaats voor vleermuizen. Zie 
infobord). 
 

Via draaihekje loopt RD (geel) het pad gelegen 
tussen afrastering omhoog. Aan de smalle 

asfaltweg gaat u R omlaag.  Aan de 3-sprong bij 
muurkruis in de buurtschap Vijlenerstraat gaat u 
RD (Groenenweg). Na 50 m gaat u bij 
verbodsbord L (geel) over de veldweg. Negeer na 
200 m bij “kasseienweg” en  boomkruis graspad 
links omlaag en volg RD de stijgende veldweg. Na 
400 m passeert u links een klaphek en infobord.  
 

(Mogelijk ziet u hier  in het weiland met waterpoelen 
Schotse Hooglanders (runderen met horens)).  
 

Vlak daarna passeert u 2 veeroosters/klaphekjes 
en volg verder de veldweg. Na 100 m gaat u aan 
de 3-sprong RD (geel) verder omhoog.   
 

2. Aan de volgende 3-sprong gaat u R omhoog. (U 
verlaat hier de gele route). Volg nu  geruime tijd het 
stijgende bospad door het Vijlenerbos. Na bijna 
700 m gaat u bijna boven aan de 3-sprong  RD 
(geel). Negeer zijpaden.  Steek boven de  
asfaltweg (dit punt wordt ook wel Zevenwegen 
genoemd) over en loop vlak langs de boom met 
boomkruis RD (2 groene rechthoeken) het mooie 
holle pad omlaag.  
 

https://www.herbergagenkirk.nl/
http://www.cottesserhoeve.nl/
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(U loopt dus niet over de twee rechts gelegen paden. 
Aan het rechts gelegen pad staat bij infobord een 
picknickbank).   
 

Steek beneden de doorgaande weg over en ga L 
(2 groene rechthoeken) over het pad langs deze 
weg.  Na 80 m gaat u bij verbodsbord R (blauw) 
het pad omlaag. Omlaag lopend heeft u 
formidabel uitzicht en na 400 m passeert u links 
een zitbank, een genietplekje. Dan wordt het pad 
een hol dalend pad waarin een grote 
dassenburcht ligt. Aan de 4-sprong gaat u R 
(blauw) de mooie holle grindweg omlaag en u 
passeert enkele mooie vakwerkhuizen.  
 

(Tegenover huisnr. 4 staat in het weiland een bakhuis 
waarin vroeger broden en vlaaien werden gebakken.  
 

Verder omlaag lopend ziet u bij camping 
Cottesserhoeve schuin links voor u de St. 
Lambertuskerk (1840) in het Belgische plaatsje 
Sippenaeken). 
 

Beneden in het gehucht Cottessen wordt de 
veldweg een asfaltweg en u komt bij de taverne 
van de camping, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras iets kunt 
eten of drinken.   
 

3.  Met uw rug naar de taverne/terras gaat u R.  Na 
50 m gaat u aan de 3-sprong R.  
 

(Links ziet de rijksmonumentale vakwerkhoeve 
Termoer (18e eeuw)). 
 

De rustige smalle asfaltweg wordt een dalende en 
daarna een stijgende weg. Na 400 m buigt de weg 
boven bij vakantiehoeve Bellet en de mooie holle 
wilg met boomkruis naar rechts. Let op! Na ca. 
150 m, waar links de haag eindigt en bij ingang 
weiland gaat u L het weiland in. Na 20 m gaat u 
door de nauwe doorgang (Let hier op in de grond 
uitstekende paaltje!) en ga dan L het graspad 
omlaag met links afrastering. Na 30 m buigt het 
pad schuin rechts door het weiland omlaag. 
Beneden gaat u via  nauwe doorgang over het 
bospaadje. U steekt in het bosje een 
waterstroompje over en loop het bospaadje RD 
omhoog. Boven voorbij draaihekje gaat u L en via 
stapstenen steekt u het volgende waterstroompje 
over en volg RD het (gras)pad door de oude 
boomgaard Bellet. Aan het eind, voor ingang van 
hoogstamboomgaard met “nieuwe” aanplant, 
gaat u R (2 groene rechthoeken) door de oude 

boomgaard omhoog. (U gaat loopt dus niet de 
boomgaard met de “nieuwe” aanplant binnen). 
Boven verlaat u via stegelke de boomgaard en 
loop RD (2 groene rechthoeken) het paadje 
gelegen tussen prikkeldraad en meidoornhaag 
omhoog 
 

4. Aan de grindweg bij infobord gaat u L (blauw) 
omlaag.  
 

(Kijk hier bij draaihekje nog even achterom en geniet 
nog even van het mooie uitzicht o.a. op de St 
Lambertuskerk (1840) in het Belgische plaatsje 
Sippenaeken).  
 

Vlak daarna wordt de veldweg in het gehucht 
Camerig een asfaltweg.  
 

(U passeert fraaie vakwerkhuisjes, die bijna allemaal 
rijksmonumenten zijn).  
 

Aan de 3-sprong. bij boomkruis en vier beuken in 
het midden,  gaat u L (blauw) omlaag. De weg 
wordt een dalend hol pad. Let op!  U passeert  2 
tegenover elkaar staande ijzeren hekken en ga 
dan 50 m verder bij bordje “restaurant Rozenhof” 
R het trapje omhoog en volg via draaihekje boven 
het pad gelegen tussen haag en afrastering van 
weiland met links prachtig uitzicht. Steek bij 
picknickbanken (prachtig uitzicht) de parkeerplaats 
over. Aan de doorgaande weg gaat u R omhoog 
en meteen daarna gaat u L de klinkerweg (inrit) 
omlaag met links restaurant Rozenhof. Bij 
campinggebouw (afwasplaats/ wasserette/douches) 
gaat u bij volière R langs de paardenstallen 
omlaag. Aan het eind van het klinkerpad bij 
campingplaatsnr. 101 gaat u L en loop RD over de 
speelweide. Voorbij de basketbalpaal gaat u R en 
ga dan meteen L met rechts een meidoornhaag 
en links nog steeds prachtig uitzicht over het vijf 
sterren landschap Zuid Limburg.  
 

5. Aan het grindpad gaat u R het stenige pad 
omhoog. Aan de bosrand gaat u aan de kruising 
RD het stenige pad verder omhoog.  
 

(Links ziet u hier een zitbank, een mooie uitpufplek 
met mooi uitzicht. Doe rustig aan het is een straffe 
kuitenbijter)  
 

Negeer zijpaden en blijf het stenige stijgende pad, 
dat 150 m verder voorbij kruising een hol stijgend 
bospad wordt, RD volgen. Na 400 m gaat u boven 
aan de 4-sprong RD de asfaltweg omhoog. Na 10 
m gaat u schuin L over het gras. Bij infobord op 
de parkeerplaats gaat u L het bospad omhoog.  
Aan de T-splitsing gaat u R de brede bosweg 
omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u L/RD. Na 
25 m gaat u aan de 4-sprong bij afsluitboom L 
(rood/geel) de bosweg omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u R (rood). Negeer meteen zijpad links.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD (rood/ruiterpad).  Aan de 
kruising gaat u R de bosweg omhoog door het 
gekapt (2019) naaldbos. (U verlaat hier de rode 
route), Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
verder omhoog.    
 

6. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong scherp L 
(rood) het bospad omlaag, dat u geruime tijd RD 
volgt. Na 400 m gaat u aan de Y-splitsing R het 
pad omhoog.  Boven aan de 4-sprong loopt u  RD 
nog even omhoog.  Aan de kruising gaat u RD 
met links de bosrand en rechts een boerderij.  
Aan de T-splitsing gaat u R over het pad dat 
meteen naar links buigt met links de bosrand en 
rechts een weiland.  
 

(Even verder heeft u prachtig uitzicht o.a. op de kerk 
in Vijlen).  
 

Negeer bospad links en loop verder langs de 
bosrand omlaag.  
 



Let op! Bij 2 betonnen paaltjes gaat u R over het 
pad met links een wijngaard van wijndomein St. 
Martinus, het grootste wijndomein van Nederland 
en het eerste wijndomein dat Nederlandse rode 
wijn produceerde.  
 

(Het wijndomein is al enkele keren  uitgeroepen tot 
beste wijndomein van Nederland en België. Bijna alle 
wijnen zijn bekroond met nationale en internationale 
prijzen).  
 

Aan de veldweg gaat u L met links de wijngaard. 
(Hier staat rechts aan de asfaltweg een zitbank).  
Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw/groen) de 
veldweg omlaag, die voorbij zitbank een dalende 
holle weg wordt.   
 

7. Beneden bij zitbank gaat u R (groen/blauw) de 
asfaltweg omlaag. Vlak daarna aan de kruising bij 
verkeersspiegel en Mariakapel in de buurtschap 
Melleschet  gaat u R de holle asfaltweg omhoog.  

Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij stenen 
wegkruis L omlaag richting kerk en u passeert 
meteen rechts de grote hoeve Munnikenhof (17e 
eeuw). Waar de asfaltweg bij prachtig 
vakwerkhuisje, het gerestaureerde bakhuisje “A 
gen Pannes” (<1829) en vakwerkschuur links 
omhoog buigt, gaat u R. Na 10 m gaat u bij 
infobord L via draaihekje het weiland in dat u RD 
omhoog loopt. Boven bij afrastering gaat u L. 
Vlak daarna bij scheef staande wilg gaat R via 
draaihekje het pad gelegen tussen afrastering 
omhoog. Boven bij schuurtje/garage loopt u RD 
het grindpad omhoog met links de kerk, die u 
kunt bezoeken en  waar u via het kerkhof nog een 
rondje om te kerk kunt lopen (prachtig uitzicht). 
Boven komt u  bij café A Gen Kirk, de sponsor 
van deze wandeling, waar u iets kunt eten of 
drinken.

   
 
Auteur: Jos Wlazlo 

 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 


