
Vijlenerberg Kroegjesroute 
Een wandeling van de gezellige Auberge Le Barbeau naar Boscafé ’t Hijgend Hert  en terug.  Je 
komt typische Limburgse holle wegen en dassenburchten tegen. Ook zijn er diverse 
schitterende vakwerkhuizen, vergezichten en panorama’s te bewonderen.  De rondwandeling 
is ca. 10 kilometer .

 
Startpunt Auberge Le Barbeau
geopend : 
maandag tm vrijdag va. 11.00 hr

zaterdag en zondag va. 10.hr
dinsdag & woensdag gesloten.

 Bij vertrek vanuit Le Barbeau naar 
rechts richting kerk

 Aan de voorrangsweg gaat u rechtsaf en
dan doorlopen tot aan de driesprong 
met een Mariakapelletje. Voor dit 
kapelletje slaat u naar links af.

 De voorrangsweg even blijven volgen 
tot deze de Geul oversteekt. Meteen 
daarna neemt u de eerste links en dan 
op de volgende Y-splitsing blijft u rechts 
aanhouden.

 Er volgt een S-bocht met vlak erna een 
huis. In de verte is de Golfbaan al te 
zien.

 Voorbij elektriciteitspaal no 2806 is 
rechts in het struikgewas een houten 
poortje zichtbaar. Via dit poortje 
betreedt u de golfbaan Mergelhof. 

De Golf Club Mergelhof bestaat sinds 1991. Het 
ligt in het hartje van de Euregio tussen Aken, 
Henri-Chapelle, Luik, Maastricht en Vaals. De 
ligging geeft de Club een internationale flair. De 
in het Mergelland gelegen Golfbaan was 
vroeger een landbouwbedrijf en werd van 1991 
tot 1997 omgebouwd tot golfbaan. De meer dan
1000 bomen en biotopen passen heel goed in 
het pittoreske landschapsbeeld. Veraf van alle 
dagelijkse stress, kunnen de golfers zich voor 
een sportieve uitdaging met talrijke natuurlijke 
hindernissen stellen. Hierbij kunnen ze dan 
genieten van het prachtige uitzicht op het 
heuvelachtige landschap van het Mergelland.

 Langs de grens van het Golfterrein blijft 
u het pad volgen. Dit kunt u zien aan de 
paaltjes met een witgeschilderde 
bovenkant of borden met Sentier 58 en 
de paaltjes met oranje linten. Dit pad 
gaat dwars over de golfbaan, het is aan 
te raden de honden aan te lijnen. 

Let op: het pad loopt zeker 20 tot 30 minuten 
over het Golfterrein. Halverwege passeert u ook 

een clubhuis met parkeerplaats, het pad loopt 
hierna echter nog even door.

 De route 58 blijven volgen, deze verlaat 
het golfterrein weer aan de rechterkant 
via een houten hekje wars door het 
weiland dan rechtdoor lopen richting de
boerderij. Bij de boerderij het weiland 
verlaten en dan gaat u meteen linksaf 
slaan richting bos.

 Op de Y-splitsing rechts aanhouden, u 
volgt het stijgende pad dat langs de 
bosrand slingert. Let hier, tijdens de 
stevige klim eens op de prachtige 
doorkijkjes over het glooiende 
landschap.

 U blijft over het pad lopen tot het 
uitkomt op een grijs grindpad. Op de 
volgende kruising van bospaden 
rechtdoor oversteken en doorlopen tot 
aan verharde weg.

 Deze weg steekt u over en dan na 
ongeveer 100m neemt u het eerste pad 
links.

 Op de daaropvolgende kruising van 
kleine bospaadjes loopt u naar rechts, 
een klein smal paadje dat zich door het 
bos slingert. Zijpaden negeren en 
doorlopen tot een kruising met een 
breder pad.

 Rechtdoor blijven lopen en op de T-
splitsing linksaf slaan. In de verte ziet u 
al de terrassen en de rokende 
schoorsteen van de enige berghut van 
Nederland Boscafé 't Hijgend Hert.



Startpunt Boscafé 't Hijgend Hert
Alle dagen geopend va. 11.00 hr

 Met de rug naar de ingang van Boscafé t
Hijgend Hert’  slaat u rechtsaf. Bij de 
asfaltweg (Rugweg) naar links en dan bij
de 2e slagboom (na ca. 300 meter) gaat 
u rechtsaf en blijft u de groene paaltjes 
volgen. 

 Bij T-splitsing links naar afslaan, groene 
route aanhouden. Aan de 4-sprong 
steekt u rechtdoor over en volgt u het 
stijgende pad (groene route). 

 Aan de asfaltweg oversteken, aan de 
overzijde na de slagboom, gaat u naar 
rechts (we verlaten de groene route, 
wordt nu blauw) en volgt u de ventweg 
die naast de Epenerbaan loopt

 Bij de voorrangsbocht loopt u rechtdoor
voorbij parkeerplaats ”Zevenwegen”, 
het eerste pad (holle weg) naar links, 
voorbij de grote eikenboom. Het pad 
voert naar beneden en komt uit op een 
verharde weg. 

 Deze oversteken en meteen linksaf 
slaan, u blijft het smalle pad langs de 
asfaltweg volgen. Het eerste pad 
rechtsaf loopt u in en volgt de route met
de blauwe paaltjes. 

 Dit pad blijft u  volgen, het gaat over in 
een holle weg met links en rechts een 
grote dassenburcht. 

Het uitzicht is spectaculair. In 2005 bekroonde 
de Stichting Natuur en Milieu het Geul- en 
Gulpdal met de hoogste waardering: vijf sterren 
voor onder meer 'belevingswaarde' en 
'mogelijkheden voor recreatie'. Dit is het 
landschap waar het om gaat, het unieke 
karakter en de rijke natuur van Zuid Limburg 
wordt hier zichtbaar. Zowel de natuurminnaar 
als de gewone wandelaar vinden dat 
aantrekkelijk. 

 Voorbij de dassenburcht op de T-
splitsing gaat u rechtsaf, blauwe route. 
U blijft rechtdoor lopen voorbij de 
camping Cottesserhoeve. De veldweg 
gaat hierna over in een verharde weg. 

 Ter hoogte van Hoeve Termoere 
(huisnummer 8A) neemt u het pad naar 
links. Dit pad gaat over in een 
trappenpad en aan ’t einde van de trap 
(vóór het beekje) een smal pad naar 
rechts nemen. 

 Dit pad komt eerst langs de 
Cottessergroeve en dan aan een T-
splitsing. 

In de Cottessergroeve werd [kolen-]zandsteen 
gewonnen voor de bouw van boerderijen zoals 
de Bellethoeve en de Hoeve Vernelsberg. Hoger 
op de helling komt plaatselijk kalk uit het Krijt 
[70 miljoen jaar geleden] aan de oppervlakte, 
terwijl het plateau bestaat uit 
vuursteeneluvium. Zo’n grote variatie in 
bodemlagen is in Nederland uniek. 

 Op de T-splitsing links afslaan en enkele 
meters daarna weer naar links (bord: 
doodlopende weg). 

 Dit pad blijft u volgen tot aan de 
camping Vieux Moulin. Hier is de grens 
met België aan de linkerkant ziet u de 
grenspaal no. 8 staan. Het weggetje ca. 
100 meter volgen tot er een volgend 
weggetje naar rechts gaat. 

U steekt de Geul via een ijzeren brug over en via
een tweede bruggetje begint u aan de langzaam 
stijgende klim richting kerk van Sippenaeken. Bij
de kerk (aan de linkerkant) is aan de  overkant  
Auberge Le Barbeau te zien, het rustpunt voor 
deze wandelroute.


