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Deze gemakkelijke wandeling met enkele lichte heuvels gaat vanuit het Vijlenerbos via de buurtschap
Harles naar de rand van het bergdorp Vijlen waar u prachtig uitzicht heeft op o. a. het Selzerbeekdal. Via
veldwegen en de buurtschap Harles, met de mooie vakwerkhuizen, loopt door het Vijlenerbos terug. De
route loopt in een 8-vorm.

blz 2 van 2
Startpunt: Grote parkeerplaats ’t Hijgend Hert, Rugweg, Vijlen.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,83 km

2.20 uur

134 m

160 m

205. Vijlen 9,8 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de doorgaande weg (Rugweg) loopt u RD naar het
bijzondere boscafé ’t Hijgend Hert. Na bijna 200 m
bij de toegang naar het café, de enige berghut
van Nederland, gaat u RD. Meteen daarna aan de
4-sprong gaat u RD (blauw/GR6) over het brede
bospad. Aan de kruising van bospaden RD. Aan
de 4-sprong bij zitbank gaat u R (blauw/GR6). Aan
de T-splitsing, met in het midden een boom, gaat
u L (blauw/groen/GR6). Aan de 3-sprong gaat u
bij afsluitboom L (groen) en volg dit pad enige tijd
RD. Aan de kruising RD. Negeer vlak daarna
zijpad links en blijf RD (groen) omlaag lopen. Aan
de bosrand (mooi uitzicht) buigt het pad rechts
langs de bosrand omlaag.
2. Het pad buigt bij wilduitkijkpost weer naar
rechts en volg het pad nog ruim 50 m door de
bosrand.
(U kunt hier bij de wilduitkijkpost ook RD over het
(gras)pad lopen. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Beneden aan de T-splitsing gaat u L (groen) over
het pad langs het weiland **** Aan de T-splitsing
gaat u L (geel) met rechts de bosrand en links het
grote weiland/akker. Negeer zijpaden. Beneden
aan de voorrangsweg gaat u L (geel). U passeert
boerderij Einrade (no.51). Voorbij de boerderij
met huisnr. 3 gaat u R (geel) over de veldweg
langs huisnr. 4a.
(Voorbij dit huis ziet u voor u het hooggelegen Duitse
plaatsje Orsbach. Schuin rechts ziet u de
windturbines (EuroWindPark Aachen) in het Duitse
Vetschau (nabij Bocholtz) en rechts ziet u Vaals).
3. Aan de 4-sprong bij zitbank RD. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u L (geel-rood) de holle
weg omlaag. Negeer zijpad links. Vlak daarna aan
de ruime 3-sprong bij vakwerkhuis met muurkruis
in de buurtschap Harles gaat R over de asfaltweg.
Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L
(wit) over de veldweg. Aan de 3-sprong bij zitbank
en veldkruis gaat u nu R (wit). Negeer vlak daarna

veldweg rechts en volg geruime tijd de veldweg
RD (wit). Na 700 m bij vakantiebungalowpark
Landal Reevallis, het hoogstgelegen park van
Nederland, wordt de veldweg een asfaltweg. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong RD (wit) omhoog.
Boven in Vijlen aan de 4-sprong bij wegkruis gaat
u R (Mommegats) de veldweg omlaag
(Hier heeft u prachtig uitzicht over het Selzerbeekdal
o.a. op de abdij Sint Benedictusberg. beter bekend
onder de naam “Abdij van Mamelis” (1923)).
Aan de 3-sprong gaat u R over de veldweg.
4. Aan de 4-sprong bij zitbank en veldkruis gaat
u RD.
(Voor u ziet u de Wilhelminatoren op de Vaalserberg,
een uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op
34 m hoogte. Een bezoekje waard).
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna aan
de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u R. Aan
de T-splitsing bij wegkruis in de buurtschap
Harles gaat u R (wit) de asfaltweg omhoog. Boven
bij wegkruis gaat u L (wit) de doorgaande weg
over het optische fietspad omlaag. Na 100 m gaat
u bij wegkruis en zitbank R (wit) de veldweg
omhoog.
5. De veldweg wordt boven een bospad. Een eind
verder passeert u links een ijzeren afrastering.
Let op! Nog tijdens het passeren van deze
afrastering neemt u het eerste bospad scherp R.
(Hier ziet u links een hooggelegen geel huis. U
verlaat hier de witte route).
Negeer zijpad rechts omlaag. Aan de T-splitsing
gaat u R over de asfaltweg. Na ruim 400 m bij
afsluitboom gaat u L over het bospad. Negeer
zijpaden en blijf het brede bospad RD volgen.
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L (blauw). U
steekt de asfaltweg over en u komt weer op de
parkeerplaats.

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.

