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Deze wandeling start op een van de mooiste plekjes van Zuid-limburg: de buurtschap Cottessen. Tijdens 
deze pittige wandeling met hellingen loopt u eerst omhoog naar het Vijlenerbos.  Na een ruime 
boswandeling wandelt u omlaag door boomgaard Bellet en langs de Heimansgroeve. Het laatste stuk gaat 
door weilanden langs de Geul.  Tijdens de hele wandeling heeft u schitterende uitzichten en passeert u 
vakwerkhuizen. Er staan voldoende zitbanken. Aan het eind is een mooi terras (Geopend in de weekenden 
van 01/04 – 01/11, juli en aug elke dag).   
 

Startadres: Camping terras Cottesserhoeve,  Cottessen 6, Vijlen – Cottessen. 
(Betaald parkeren.  Bij besteding vanaf € 10,00 op het terras wordt dit bedrag in mindering gebracht). 
 
(U kunt ook starten op de parkeerplaats op de hoek van de Zevenwegenweg en de Epenerbaan. Sta dan bij **** in 
punt 2.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,40 km  2.10 uur  152 m  197 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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372. COTTESSEN  8,4 km 
 
1. Met uw rug naar de Cottesserhoeve gaat u L 
(blauw) over de asfaltweg, die valk daarna bij 
verbodsbord  een stijgende grindweg wordt.  
 

(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 waar vroeger broden vlaaien in 
werden gebakken).  
 

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij verbodsbord  
L (blauw) de mooie holle weg omhoog en u 
passeert meteen een grote dassenburcht.  
 

(Omhoog lopend passeert u na 150 m, einde holle 
weg, rechts een zitbank met prachtig uitzicht. Kijk 
boven bijna aan het eind van  pad ook nog even 
achterom). 
 

Na ruim 500 m gaat u boven aan de doorgaande 
weg  L (blauw) over het paadje langs de 
doorgaande weg.  
 

2. Na bijna 100 m, waar de doorgaande weg 
(Mergelland route) naar links buigt, steekt u 
voorzichtig deze weg over en loopt u RD het 
bospaadje omhoog. Meteen daarna aan 3-sprong 
gaat u RD het mooie holle bospad omhoog.  
Steek na 150 m boven **** bij links staande 
picknickbank, boomkruis en rechts liggende 
“parkeerplaats” de asfaltweg (Zevenwegenweg) 
over en neem het linkse (geel) brede bospad. 
(Dus niet het pad langs de afsluitboom). Negeer 
ruiterpad. Aan de Y-splitsing gaat u L (geel) over 
het brede pad. Negeer breed zijpad links omhoog.  
 

3. Aan de 3-sprong bij afsluitboom RD. 
 

(U verlaat hier de gele route. 10 m verder bij zitbank. 
heeft u  prachtig uitzicht o.a. op de hooggelegen kerk 
in Vijlen. Trouwens de voormalige protestantse kerk 
in Vaals is de   hoogstgelegen kerk van Nederland).  
 

Een eind verder verlaat u het bos en loopt u 
verder RD over de veldweg.  
 

(Hier heeft u weer prachtig uitzicht op o.a. weer de 
kerk in Vijlen en op steenbergen van de voormalige 
steenkoolmijnen in het Duitse grensgebied 
(Alsdorf/Kohlscheid/’s Hertogenrath).  
 

Aan het einde  van deze veldweg gaat u L. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij wegkruis in het 
gehucht Op gen Dreysschen (2 woningen) gaat u 
L (Groenenweg). 
 

(Hier ziet u op de gevel  van het uit 1929 daterende 
woonhuis (no.42) een plaatje met de tekst “234,5 m 
NAP”).  
 

Na 25 m gaat u bij boomkruisje R over het pad en 
loop RD langs de afsluitboom met links de 
bosrand en rechts weiland. Bij zitbank (mooi 

uitzicht) wordt het pad een dalend pad. Aan de 4-
sprong gaat u L het bospad in. Aan de T-splitsing 
gaat u L het brede pad omhoog. Waar bijna boven 
dit pad naar links buigt, gaat u het eerste pad R 
omlaag. Negeer zijpad links omhoog. Beneden 
aan de 4-sprong gaat u RD het ruiterpad omhoog. 
Boven aan de kruising, met rechts een dode holle 
boom, gaat u L omhoog.   
 

4. Meteen daarna voorbij afsluitboom gaat u R 
(rood) de asfaltweg omhoog. 
 

(Hier aan de asfaltweg ziet u schuin links de 
werkplaats van Staatsbosbeheer).  
 

Na 50 m gaat u bij stenen wegkruis en 
afsluitboom L (rood) het brede bospad omhoog.  
 

(Dit wegkruis is in 1933 geplaatst uit vroomheid door 
de gebr. Bürgers).  
 

Aan de 5-sprong gaat u RD over het smallere pad 
(U verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan de 
kruising met ruiterpad gaat u RD omlaag. Aan de 
3-sprong bij zitbank, een prima pauzeplekje na 4 
km lopen,  gaat u R (geel) omlaag. Vlak daarna 
aan de kruising gaat u L steil omlaag. (U verlaat 
hier de gele route).    
 

5. Steek beneden de doorgaande weg schuin R 
over en loop over de veldweg.  
 

(Vlak daarna heeft u rechts prachtig uitzicht).  
 

Negeer zijweg rechts.  
 

(U ziet hier scherp rechts een prachtig vakwerkhuis).  
 

Volg de veldweg verder RD omlaag met voor u 
prachtig uitzicht o.a. op de St. Lambertuskerk 
(1840) in het Belgische plaatsje Sippenaeken. Aan 
de 3-sprong gaat u R (blauw). Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u weer R (blauw). Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij zitbank (mooi uitzicht) 
gaat u R (blauw) over de smalle  asfaltweg, die 
een eindje verder een stijgende weg wordt. Bijna 
boven aan de 3-sprong gaat u L (blauw) de 
grindweg omlaag.   
 

6. Let op! Circa 30 m vóór de eerste huizen van 
de buurtschap Camerig gaat u L door het 
draaihekje (stegelke) en volg RD het paadje 
gelegen tussen  prikkeldraad en meidoornhaag. 
Via stegelke komt u in de hoogstamboomgaard 
Bellet. Loop hier RD omlaag. Via (bij) volgend 
draaihekje komt u in een andere boomgaard, 
waarin nieuwe hoogstambomen zijn aangeplant. 
Volg het brede graspad schuin omlaag. Even 
verder buigt het pad naar rechts. Volg het pad 
tussen de nieuwe aanplant hoogstambomen.   
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(Beneden vlak voor het draaihekje passeert u links 
het seismologisch (aardbevingen) meetstation 
“Heimansgroeve” van het K.N.M.I.)..  
 

Beneden bij zitbank gaat u L door het draaihekje. 
Volg het pad boven langs de Heimansgroeve.  
 

(U heeft hier  (afhankelijk van jaargetijde) mooi 
uitzicht op de beneden meanderende Geul, waar u 
dadelijk langs loopt).  
 

Het pad daalt en u steekt een waterstroompje 
over. Ga vlak hierna R het weiland omlaag. Ga 
beneden weer R en steek weer het waterloopje 
over. U passeert nu de Heimansgroeve.  
 

(Deze  voormalige steengroeve is genoemd naar de 
natuuronderzoeker Eli Heimans. Dit is de enige 
locatie in Nederland waar gesteente uit het Carboon 
aan de oppervlakte komt. Zie infobord).  
 

Loop RD en volg geruime tijd  het pad door de 
weilanden met links, soms dichtbij soms op 
afstand, de 58 km lange meanderende Geul, het 
snelst stromend riviertje van Nederland, dat een 
zijrivier van de Maas is 
 

7. Na 600 m steekt u L via smal ijzeren bruggetje 
(blauw) de Geul over en volg het pad, gelegen 
tussen twee meidoornhagen, omhoog. Aan de 
asfaltweg gaat u L (blauw). Aan de 3-sprong gaat 
u weer L (blauw). U komt bij recreatieboerderij 

Tergracht (’t Zinkviooltje). Neem aan het eind van 
de parkeerplaats L (blauw) het voetpad. Ga door 
het draaihekje en volg enige tijd het pad RD door 
de weilanden. Na 500 m bij dikke eikenboom en 
twee draaihekjes gaat u L met rechts het 
waterstroompje. Steek even verder via  
stapstenen het waterstroompje “Elzeveldlossing” 
over en volg het pad via stegelkes verder RD 
langs de Geul. Steek de houten brug over en ga R 
(blauw) over de brede grindweg.  Negeer zijwegen 
rechts en loop RD (blauw) het smalle asfaltpad 
omhoog. Negeer boven bij de rijksmonumentale 
voormalige vakwerkhoeve Termoere (no. 8)  met 
muurkruis zijpad rechts en loop RD (blauw) over 
de asfaltweg.  
 

(De grote stenen zijwand van de voormalige hoeve 
(18e eeuw) is gebouwd met kolenzandsteen, 
prehistorische stenen afkomstig uit de  
Cottessergroeve. Deze steensoort werd alleen 
gewonnen  in groeves in het Geuldal rond Epen en 
nabij de Duitse plaats Eschweiler. De steensoort is 
o.a. gebruikt bij de bouw van de Maastrichtse O. L. 
Vrouwe basiliek (circa 1000) en de Helpoort (circa 
1230), de  oudste stadspoort van Nederland, in 
Maastricht). 
 

Aan de 3-sprong gaat u RD en u komt weer bij de 
camping, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt drinken.  

 
 

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.   

 
 

 


