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Midden tussen de groene heuvels van Zuid-Limburg ligt nabij Mechelen de buurstchap Hilleshagen.
Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u langs weilanden naar de buurtschap
Rott en dan langs bosranden en door een maïsveld naar de buurstchap Groenenweg. U wandelt door een
weiland omhoog naar de rand van het Vijlenerbos en dan door weilanden omlaag naar de buurstchap
Harles. U volgt een panoramische veldweg naar de rand van Vijlen en via leuke voetpaadjes komt u weer in
Hilleshagen. Neem zelf proviand mee, onderweg staan enkele zitbanken met mooi uitzicht. Ondanks het
hoogteverschil zitten er geen steile hellingen in deze route en is deze voor iedereen geschikt. Aan het eind
is een fijn terras.

blz 2 van 3
Startpunt: Voormalige brasserie Hilleshagen, Hilleshagerweg 33b, Hilleshagen – Mechelen. De brasserie is
momenteel definitief gesloten. Rij links van de brasserie de inrit in en parkeer achter de zaak op de
parkeerplaats.
GPS-afstand 10300 m, looptijd 2.15 uur en hoogteverschil 104 m.

970 HILLESHAGEN 10,3 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de
doorgaande weg en ga R over het asfalt- voetpad
langs de weg omlaag.
(U passeert links de St. Josephkapel, die in 1947 is
gebouwd door de inwoners van Hilleshagen uit
dankbaarheid voor Zijn bescherming gedurende de
oorlog).
Aan de 4-sprong bij wegkruis, wegwijzer en
zitbank gaat u L (Voortweg/blauw/rood/geel/
zwart) de smalle holle asfaltweg omlaag richting
Elzet.
Beneden steekt u bij zitbank de
Mechelderbeek, een zijbeek van de Geul, over en
volg dan geruime tijd RD de stijgende brede
grindweg. Na 600 m gaat u boven aan de 4sprong bij asfaltweg aan de rand van de
buurtschap Elzet bij wegkruis L (rood/blauw) de
veldweg omlaag. Beneden steekt u via bruggetje
het Hermensbeekje, een zijbeekje van de
Mechelderbeek, over en loop dan RD het smalle
holle stenige pad omhoog. Boven aan de 3-sprong
bij boomkruis gaat u R (blauw) over de veldweg.
Aan de asfaltweg bij verkeersspiegel in de
buurtschap Rott gaat u L (blauw) omhoog.
2. Meteen daarna tegenover houten eco-woning
(no.63) gaat u R (blauw) de klinkerweg, die bij
verbodsbord een veldweg wordt, omhoog. Aan
de 3-sprong bij stenen veldkruis gaat u L (blauw)
over bospad, dat u door en langs de bosrand
volgt.
(Meteen rechts passeert u een infobord “Vijlens
Verleden” met info in het Nederlands en in het Vijlens
dialect. Een eind verder passeert u links een
wilduitkijkpost).
Negeer omhoog lopend zijpad rechts omhoog en
loop RD tussen de grote wijngaarden door 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 enkele keren uitgeroepen tot
beste wijngaard van Nederland en België. Bijna alle
wijnen zijn bekroond met nationale en internationale
prijzen).
Boven bij picknickbank (einde haag) loopt u RD
over de veldweg met rondom schitterend uitzicht.

Aan de T-splitsing van veldwegen gaat u bij
bordje “voetpad” RD het trapje omlaag en volg
schuin rechts het paadje over de akker, die soms
omgeploegd is, richting alleenstaande eik.
(Hier heeft u rondom prachtig uitzicht o.a. op de
hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen. De St.
Martinus kerk (1860- 1862) is niet de hoogstgelegen
kerk van Nederland. Dat is de voormalige
protestantse kerk in Vaals).
Steek de asfaltweg over en ga via draaihekje over
het pad (geel/groen). (In de zomer kan het gras hier
hoog staan) Volg nu het dalende en dan stijgende
pad gelegen tussen afrasteringspalen. Aan de
asfaltweg gaat u L (geel/groen) omlaag en u
passeert rechts bij infobordje enkele fraaie
vakwerkhuizen.
3. Bijna beneden in de buurtschap Vijlenerstraat
gaat u bij verbodsbord R (geel) over de veldweg.
100 meter voorbij ingang van regenwaterbuffer
Vijlenbergerweg gaat u bij “kasseien” en
tegenover boomkruisje L over het brede graspad.
Negeer bij infobordje draaihekje rechts en volg
RD het stijgende graspad. Via klaphekje loopt RD
het paadje omhoog en steek dan RD het weiland
over. Boven verlaat u via klaphekje het weiland
en ga dan meteen L over het pad met links van u
afrastering. Volg nu dit pad met links mooi
uitzicht.
(Na 50 m passeert u een boomkruis dat hangt aan
een boom, die in het weiland staat).
Na 250 m komt u bij het Mariamonument (1945)
met kruiswegstaties (1988) van Vijlen. (Hier heeft u
bij zitbanken prachtig uitzicht, een mooie pauzeplek).
Ga hier R het trappenpad omhoog. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u L het bospad omhoog.
Boven steekt u schuin rechts de asfaltweg over
en gaat u RD het bospad omhoog richting
boscafé. Een eind verder voorbij infobord
“Vijlenerberg” loopt u door een donker
berkenbos met dunne berken. (Het pad is niet zo
goed zichtbaar maar blijf precies RD lopen door het
berkenbos).
4. Aan de 3-sprong meteen na het berkenbos gaat
u L (Vijlenerbergpad) het pad omlaag.

Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (wit) langs
de bosrand. Loop het weiland RD omlaag langs
de akker.
(Voor u in de verte ziet u windturbines EuroWindPark
Aachen bij het Duitse plaatsje Vetschau, dat vlak bij
Bocholtz is gelegen. De opgewekte groene stroom is
goed 12100 huishoudens).
Volg dan de brede grasstrook tussen de akker en
de heg. Aan de doorgaande weg bij zitbank en
wegkruis gaat u L (wit) omhoog. Na 150 m gaat u
boven aan de 3-sprong bij wegkruis en
verkeersspiegel R (wit) en u loopt het buurtschap
Harles binnen.
(U passeert meteen links (nr. 22)
monumentale witte carréhoeve uit 1738).
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De asfaltweg wordt een dalende weg. Beneden
aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u L (wit/Harles
18-19-20) omhoog. Voorbij het laatste huis (nr. 20)
en manege volgt u RD (wit) de licht dalende
veldweg met voor u in de verte de kerk in het
Duitse plaatsje Orsbach. Aan de T-splitsing bij
zitbank en wegkruis gaat u L richting Vijlen.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD (wit).
Volg geruime tijd deze veldweg met rechts mooi
uitzicht over Selzerbeekdal en even verder ziet u
links weer de hooggelegen St. Martinuskerk in
Vijlen.
5. Na 750 m loopt u bij ingang van vakantiepark
Landal Reevallis, het hoogstgelegen vakantiepark
van Nederland, RD over de asfaltweg. Meteen
daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD
(Oude Trichterweg) omhoog. Negeer meteen
trappenpad links omhoog. Boven aan de 4sprong bij zitbank en wegkruis gaat u RD (Oude
Trichterweg) langs de dorpsrand van het
bergdorp Vijlen.
(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over het
Selzerbeekdal en op de abdij Sint Benedictusberg in
Mamelis, beter bekend onder de naam “Abdij van
Mamelis” (1923)).
Negeer zijwegen links. Aan de T-splitsing gaat u
R (Mamelisserweg). Meteen daarna gaat u bij
verbodsbord L (rood) over de veldweg, die later
een smaller pad wordt.

blz 3 van 3
(Indien even verder de rode vlag van de schutterij
hangt, draai dan om en ga R over de asfaltweg. Even
verder aan de 5-sprong bij ANWB wegwijzer gaat u R
richting Mechelen. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong
bij wegkruis L (Melleschet/rood/blauw) omlaag. Ga
dan verder bij **** in dit punt).
Even verder passeert u links de 2 schietbomen
met kogelvanger van schutterij St. Joseph
(1901). Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u L
(blauw/rood) over de veldweg. Steek bij wegkruis
de doorgaande weg over en loop RD
(Melleschet/rood/blauw) de asfaltweg omlaag. ****
Negeer draaihekje links en volg RD (rood) de
dalende asfaltweg met links weer mooi uitzicht op
de kerk van Vijlen. Beneden, waar de asfaltweg
naar links buigt, gaat u bij het witte huis “Het
Dal” met huisnr. 68 R (rood) over de doodlopende
grindweg. De weg wordt bij vakwerkboerderij een
smal pad met even verder links weer mooi
uitzicht.. Na 2 draaihekjes (stegelkes) gaat het
pad omhoog en wordt een breder pad.
6. Boven in het buurtschap Hilleshagen steekt u
schuin R de asfaltweg over en gaat u meteen bij
wegkruis L (rood) over de klinkerweg/asfaltweg
langs huisnr. 57. De asfaltweg wordt een
grindweg. (Voor u in de verte ziet u de 94 m hoge tvtoren Eys). Aan de 4-sprong bij betonnen weg
(“Eigen weg”) gaat u RD. Vlak daarna aan de 4sprong bij veldkruis loopt u verder RD over de
brede grindweg met rondom mooi uitzicht
(U passeert
genietplakje).
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Na 350 m, meteen voorbij begin bomenrij, gaat u
L (zwart) en loop het brede graspad, dat een hol
dalend pad wordt, omlaag. Beneden aan de
veldweg gaat u R. Meteen daarna aan de
doorgaande weg bij wegkruis gaat u R over het
voetpad.
(U passeert meteen rechts een voormalig bakhuisje
genaamd ’t Bakkes (klein vakwerkhuis met
muurkruis). Even verder passeert u links (nr. 94)
het prachtige vakwerkhuis uit de 17e/18e eeuw).
U komt weer bij de niet meer bestaande
brasserie.
(Laat even weten als er nieuwe horeca in het pand
zit. Alvast bedankt),
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