
Vijlenerberg kroegjesroute
Auberge Le Barbeau – Herberg Oud Holset v.v. ca 15 km.

Startpunt Auberge Le Barbeau 
geopend : 

maandag, donderdag en vrijdag va. 11.00 hr
zaterdag en zondag va. 10.hr
dinsdag en woensdag gesloten.

Met de rug naar Auberge Le Barbeau lopen we naar 
rechts en gaan meteen de asfaltweg vóór de kerk 
rechts naar beneden. 
Bij de kruising aangekomen met ouderwetse 
richtingwijzer en aan de overkant een kapelletje 
gaan we linksaf richting Gemmenich. 
Achter de brug bij huisnummer 41 (Saive) gaan we 
rechts de onverharde weg in (rood-witte markering) 
en blijven deze weg (o.a. langs een groot water links)
volgen. 
Bij een T-splitsing naar rechts en dan meteen weer 
links omhoog de onverharde weg nemen. Deze weg 
blijven volgen en boven aangekomen volgen we de 
asfaltweg rechtdoor. Deze asfaltweg blijven we 
geruime tijd volgen tot aan de grote doorgaande 
weg (zijpaden negeren). 
Bij de grote weg aangekomen gaan we rechtsaf naar 
beneden en blijven aan de linkerkant van de straat 
lopen. 
Bij het bord ’Parc des Trois Frontieres’ lopen we links
omhoog en nemen hiervoor de doodlopende weg. 
Bij het wegkruis op de boom lopen we rechtdoor 
naar de bosrand boven. Hier aangekomen volgen we
de route die staat aangegeven d.m.v. houten 
plaatjes met een groene ruit. 
Op de splitsing gaan we naar links en gaan nu de 
witte paaltjes volgen. Na ca. 50 meter gaan we 
rechts omhoog.
Bij de houten bank gaan we rechts en meteen weer 
links (let op de witte paaltjes). Bij de houten 
slagboom steken we over, passeren nog een 
slagboom en volgen de witte paaltjes. 
Vóór de grafheuvel gaan we naar rechts en volgen 
de geelrode paaltjes. 
Bij de T-splitsing gaan we linksaf en blijven de 
verharde bosweg volgen, met het ruiterpad aan 
onze rechterzijde (alle zijpaden negeren). Deze weg 
gaat vanzelf weer over in de witte paaltjes route. 
Bij de grafheuvel/houten bank gaan we linksaf. Op 
de asfaltweg aangekomen (Epenerbaan, bij groot 
wegkruis) steken we over en volgen het bospad 

(geelrode paaltjes route). Pad naar rechts negeren en
geelrode route blijven volgen. 
Bij de Y-splitsing houden we links aan (geel, en 
geelrode paaltjes). De weg naar beneden volgen. Pad
scherp naar links negeren (geel, en geelrode 
paaltjes). 
Bij de T-splitsing (met houten bank en wegkruis) 
gaan we linksaf. Beneden bij de asfaltweg gekomen 
steken we over en vervolgen de asfaltweg. 
Bij de Y-splitsing gaan we rechts omhoog naar de 
kerk van Holset. Tegenover de kerk ligt het rustpunt 
van deze wandeling: Café Herberg Oud Holset, waar 
u terecht kunt voor een hapje of een drankje bij 
gastheer en gastvrouw, Pim en Marivon van de 
Luytgaarden.



Startpunt Herberg Oud Holset

Met de rug naar herberg Oud Holset lopen we langs 
de parkeerplaats rechtdoor en gaan naar beneden 
(langs de Lourdesgrot).
Bij de T-splitsing gaan we linksaf en blijven de 
verharde weg volgen. 
Op de T-splitsing gaan we naar rechts richting 
Mechelen-Vijlen.
Bij lantaarnpaal 687 lopen we linksaf het bos in en 
volgen de gele paaltjes.
Bij een driesprong aangekomen gaan we naar rechts 
tussen de weilanden door en volgen aan het einde 
naar rechts de groene en geelrode paaltjes. We 
blijven de bosrand volgen. We lopen langs een 
zitbank en gaan met de bocht mee naar links. Bij de 
kruising bos/ruiterpad (geelrode paaltjes) lopen we 
rechtdoor en blijven dus de groene 
markeringspaaltjes volgen.
Bij de volgende T-splitsing gaan we rechtsaf 
(blauwgroen). Bij de splitsing (weg van rechts) 
houden we links aan (groen). Ook bij een zijpad naar
rechts rechtdoor blijven lopen en de groene route 
volgen. Ruiterpad oversteken. Verharde weg 
oversteken, langs groene slagboom en groene 
paaltjes blijven volgen. 
Op T-splitsing links en naar beneden. 
Bij 4-sprong met 2 slagbomen links omhoog lopen. 
Weer een ruiterpad oversteken. 
Bij verharde weg aangekomen rechtsaf. Volgende 
verharde weg (Epenerbaan) oversteken 
(parkeerplaats Kerperbos). Rechtdoor lopen (rode 
en groene paaltjes). Bij 4-sprong gaan we rechtdoor 
(rode route). 
Bij een onduidelijke 4-sprong linksaf (blauwrood) bij 
steen met geelblauwe opdruk. Graspad naar rechts 
negeren. 
Bij 4-sprong rechtsaf (ongemarkeerd). Bij V-splitsing 
niet de linkse poot aanhouden (bordje Proprieté 
Privé) maar rechtdoor smal flink dalend pad volgen. 
Voor ingang weiland het pad naar links blijven 
volgen.
Bij T-splitsing links naar beneden tot bij een 
boerderij (Ferme Tersassen).
Ga vóór de boerderij rechts via een hekje (S58) een 
weiland in en steek dit recht over. Weer door een 
hekje en we komen op een golfterrein. 
Ga linksaf en volg de witte bordjes met gele pijltjes 
en het opschrift ’Sentier 58’. Kom niet van die route 
af. Onderaan het golfterrein komen we via een hekje
weer op een asfaltweggetje. We gaan linksaf. Volg 
het weggetje door twee haakse bochten en we 
komen op een bredere weg uit.
Ga hier naar rechts. Volg de weg over de Geul tot 
aan de volgende kruising. Ga hier naar rechts. Volg 

de weg omhoog naar het dorpsplein van 
Sippenaeken en u komt weer bij Auberge Le 
Barbeau, waar u nog even kunt nagenieten van deze 
wandeling.


