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Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelt u omlaag naar de buurtschap Vijlenerstraat en dan loopt u 
door het Vijlenerbos omhoog.  Via leuk  paden wandelt u naar de camping de Cottesserhoeve, met in de 
zomer een fijn terras. Na een flinke klim steekt u in het Vijlenerbos de Eperbaan over en dan daalt u af naar 
de buurtschap Harles. Via mooi pad loopt u naar Vijlen. U kunt ook starten in de Cottesserhoeve (betaald 
parkeren) en dan pauzeren bij restaurant Bergzicht. Start dan bij punt  4.  De route biedt fraaie uitzichten en 
u passeert mooie vakwerkhuizen.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,92 km 2.50  uur  156 m  278 m 
 

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.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Restaurant Bergzicht, Vijlenberg 55, Vijlen.  Parkeer op de parkeerplaats.  
 

 
 

Startadres: Camping Cottesserhoeve, Cottessen 6, Vijlen. Start bij punt 4. 
 

 
 

1436. VIJLEN – Cottessen 10,9 km  
 

1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R 
omlaag.  Negeer bij stenen wegkruis, op sokkel 
zijweg rechts (Hopschet) omhoog. Let op! 
Beneden bij bakkerswinkeltje en bij huisnr. 62 
gaat u scherp L (geel-groen) het  trapje omlaag en 
loop het stenen trappenpad omlaag. Negeer 
zijpad links en loop bij rechts staand beeld van 
Maria, troosteres der bedroefden, RD (geel-rood) 
het grindpad omlaag. Negeer bijna beneden in de 
buurtschap Vijlenerstraat bij leuk vakwerkhuisje 
zijpad rechts.  
 

(Rechts bij huisnr. 55 en bij de met breuksteen 
gebouwde stal ziet u rechts een mooi vakwerkhuis 
(17e eeuw)).  
 

Vlak daarna steekt u via brug het 
Mechelderbeekje over, dat hier vlakbij ontspringt,  
en loop RD de asfaltweg omhoog.  
 

(Even verder passeert u links een met aarde bedekte 
eco-woning).    
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing bij wegkruis gaat 
u RD/L. (Kijk hier nog even achterom). Vlak daarna  
aan de 3-sprong gaat u RD (geel/Pannisberg) de 
holle asfaltweg omhoog.  (Loop hier achter elkaar, 
bij mooi weer kan het hier druk zijn). Na bijna 300 m  
bij bord ”voetpad” en trapje gaat u L (geel) via 
draaihekje het weiland in en volg het pad gelegen 
tussen afrastering omlaag/omhoog. Na bijna  
400 m gaat u voor huisnr. 24 R de smalle 
asfaltweg omhoog.   
(Even verder, bij het links gelegen laatste huis, 
passeert een boomkruis, dat hangt aan de schijnbaar 
oudste (1677) nog staande boom in Limburg). 
 

2. Na 600 m gaat u boven aan de 4-sprong in het 
gehucht A gen Dreysschen (twee woningen) bij 
witte woning (1928) en wegkruis L (groen pijl op 
geel plaatje) de veldweg omhoog, die na 200 m 
een licht stijgende bosweg wordt.   
 

(Hier heeft u schitterend uitzicht o.a. op steenbergen 
van voormalige kolenmijnen in de Duitse 
grensstreek).  
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veld-
bosweg RD (groene pijl later ook geel), door het 
Vijlener bos, omhoog.  
 

(Na 600 m  passeert u bij weiland een infobord en  
zitbank waar u prachtig uitzicht heeft op o.a. het 
bergdorpje Vijlen).   
 

Steek na 1,1 km boven bij boomkruis de 
doorgaande weg (Zevenwegenweg) over en dan 
loopt u RD (groen pijl) over het middelste pad.  
(Hier staat rechts aan het andere pad een groot 
infobord en picknickbank). Let op! Na 3 m gaat u L 
(ruiterpad) het smallere pad omlaag.  (U loopt nu 
parallel aan het rechts gelegen pad). Na 200 m gaat 
u aan de T-splitsing L (ruiterpad)  omlaag. 
Beneden aan de volgende T-splitsing gaat u R 
(ruiterroute) omlaag met links beneden de 
doorgaande weg (Mergellandroute/Epenerbaan).    
 
3. Na 300 m steekt u aan het einde van het pad   
voorzichtig de doorgaande weg over en gaat u R 
over de grasberm/optisch fietspad omlaag.  Na 
100 m gaat u bij verbodsbord schuin L (blauw) de 
veldweg omlaag, met even verder schitterend 
uitzicht op o.a. de St. Lambertuskerk (1840) in het 
Belgische plaatsje Sippenaeken. Voorbij de 
groepsaccommodatie “Paradijsvogels”/Hoeve 
Ten Bosch  gaat u aan de 4-sprong RD (blauw). 
Meteen daarna bij Groene Hotspot nr. 8 en bij 
zitbank met prachtig panorama  gaat u L de 
smalle asfaltweg omlaag, die u geruime tijd RD 
volgt met voor u prachtig uitzicht.   
 

(Na 300 m, waar de asfaltweg bij boomkruis links 
omlaag buigt,  passeert u de vakantiehoeve Bellet 
(18e eeuw) en het “belleter bakhuis”, waar vroeger 
broden en vlaaien in werden gebakken).    
 

http://www.bergzicht-vijlen.nl/
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Na 750 m gaat u boven aan de T-splitsing, in het 
gehucht Cottessen, L.  
 

(Hier ziet u rechts  Hoeve Termoere (18e eeuw), die 
gebouwd is met stenen uit de Cottessergroeve).   
 

Na bijna 100 m komt u bij Camping de 
Cottesserhoeve, waar u in de taverne of op het 
leuk terras kunt pauzeren. (In de winter gesloten).   
 
4. Met uw rug naar de Cottesserhoeve gaat u L 
(blauw) over de asfaltweg, die meteen daarna bij 
verbodsbord  een stijgende grindweg wordt met 
links de camping.   
 

(Omhoog lopend passeert u, na  ruim 300 m voorbij 
prachtig vakwerkhuisje en tegenover inrit van het 
volgend vakwerkhuisje (nr. 4), rechts in weiland 
staand bakhuisje).   
 

Na 600 m aan de 3-sprong, met links bij 
verbodsbord een prachtige holle weg waarin een 
dassenburcht is gelegen, gaat u RD (geel-
blauw/blauw rechthoek) verder omhoog.  
 

(100 m verder bij de gedeeltelijk met breuksteen 
gebouwde rijksmonumentale voormalige 
hoeve/vakwerkhuis heeft u rechts weer mooi uitzicht. 
De schapen, die u hier mogelijk ziet grazen, zijn 
Mergellandschapen en oud Limburgs ras. Mogelijk 
ziet u hier in de weilanden ook Schotse Hooglanders 
(runderen met grote horens) grazen).   
 

De route volgend passeert u bijna boven, bij groot 
infobord, een zitbank, uitpufplekje, met schitterend 
uitzicht o.a.  op de, op Belgisch grondgebied 
gelegen, golfbaan Mergelhof).   
 

Na 500 m gaat u boven R de doorgaande weg 
omhoog. Waar na 150 m de doorgaande  weg  
links omhoog buigt, gaat u bij verbodsbord R/RD 
(geel-blauw/blauwe rechthoek) de bosweg 
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD het bospad verder 
omhoog.   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).  Vlak daarna aan de 4-sprong 
gaat u RD door de sparrenlaan.  
 

5. Na 250 m, bij afsluitboom, volgt u het pad dat 
hier naar links (blauw/GR 6) buigt. Vlak daarna 
aan de 3-sprong, met boom in het midden, gaat u 
R (blauw).  Aan de 5-sprong bij zitbank gaat u RD 
omlaag. (U verlaat hier de wandelmarkeringen).  
Aan de T-splitsing bij groot weiland/grasveld gaat 
u L langs en door de bosrand.   
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u schuin rechts voor u 
het grote Universitätsklinikum (ziekenhuis) Aachen).   
 

Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan de ruime  
4-sprong  R (GR 6) het bospad omlaag. Negeer 
zijpaadjes  
 

(Na 100 m waar het bospad bij weiland naar links 
buigt ziet u schuin rechts voor u het Lambertuskerkje 
in Holset. 200 m verder bij groot weiland ziet u 
beneden de grote hoeve Einrade, een overblijfsel van 
het vroegere kasteel. In de verte ziet u weer het grote 
Universitätsklinikum (ziekenhuis) in Aken en de 
kerktoren van de St Pauluskerk (1893) in Vaals).  
 

Na ruim 500 m gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing RD (groene pijl) over de veldweg.   
 

(Voor u ziet u de windturbines van  EuroWindPark 
Aachen).  
 

Beneden bij zitbank en wegkruis steekt u de  
doorgaande weg over en loopt u RD (GR6/wit) het 
pad omlaag. 
 

6. Beneden aan de 4-sprong bij zitbank en 
wegwijzer gaat u L.  
 

(Als u hier RD loopt, komt u meteen bij het  
ongevalskruis van de 12 jarige Wiel Heuts, die hier 
op 1 juli 1919 tijdens het “heunen” (koe laten grazen 
in de wegberm) door een verdwaalde kogel gedood 
werd. Wie de schutter was, is nooit achterhaald).  
 

Meteen daarna gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing RD (geel/rood) de holle weg omlaag 
waarin een grote dassenburcht ligt. Negeer zijpad 
links omhoog. Aan de 3-sprong in de buurtschap 
Harles gaat u bij zitbank en vakwerkhuis met 
muurkruis L de asfaltweg omlaag en u passeert 
een gemetselde pilaar met daaraan een 
waterpomp en even verder stroomt het 
Harleserbeekje onder de weg door.  
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (wit/Harles 
18-19-20) omhoog.  Let op! Meteen voorbij het 
laatste huis (huisnr. 20 (einde bebouwing) en 
tegenover paardenstalling Wiertz gaat u L het 
smalle (voet)pad omhoog, gelegen tussen ijzeren 
hekwerk en doornhaag, even verder gelegen 
tussen twee meidoornhagen. (Na veel regenval 
kan het pad erg modderig zijn). Aan het einde van 
het pad gaat u door het draaihekje en volg het 
pad RD door de rand van het weiland met rechts 
een bosje/graft waarin een dassenburcht is 
gelegen (vandaar het gespannen touw).   
Beneden bij regenwaterafvoerpijp gaat u RD, het 
graspaadje omhoog.  
 

(Rechts ziet u de kerk in de Duitse plaats Orsbach).  
 

Volg boven het paadje, gelegen tussen de akkers, 
RD richting kerk.  (Soms wordt het pad 
omgeploegd. Steek dan gewoon RD de 
omgeploegde akker over). Aan het grindpad bij 
regenwaterbuffer en zitbank gaat u RD. Boven 
aan de kruising in Vijlen gaat u RD (Hopschet) de 
eenrichtingsweg omhoog. Voorbij het gedeeltelijk 
met breuksteen gebouwde vakwerkhuis 
/voormalige hoeve (17e eeuw) gaat u aan de  
T-splitsing L omlaag. Meteen daarna gaat u  
beneden aan de doorgaande weg bij stenen 
wegkruis  L omhoog en na 100 m, bij huisnr. 55 
komt u bij restaurant Bergzicht, de sponsor van 
de wandeling, waar u iets kunt eten of drinken.  


