Vijlenerberg Kroegjesroute (20 km)
Een wandeling van Herberg Bie de Tantes in Eys naar Herberg De Smidse in Epen. Het
is een prachtige, maar ook behoorlijk pittige wandeling. Vanwege de lengte en het vele
klimmen en dalen. Op de heenweg via de gehuchten Hilleshagen, Elzet en Bommerig
naar Epen. Terug naar Eys gaan we over Schweiberg, Bissen, het Schweiberger bos,
langs de Geul, Wahlwiller en de Botterweck.
De wandeling is ca .20 kilometer lang

Herberg Bie de Tantes
Met de rug naar de herberg steken we de
straat over, gaan aan de overkant naar links
en dan meteen rechtsaf de ”Wezelderweg”
in. We gaan met de bocht mee naar links.
We volgen de gele en zwarte route tot aan
het einde van deze straat. Het wordt dan
een smalle verharde weg (Verbodsbord:
voor auto’s en (brom) fietsers). Op de volgende 4-sprong van holle wegen gaan we
naar rechts, Wahlwiller 2,0 km (blauwe
route). We gaan over het spoor en lopen tot
helemaal boven. Hier komen we nu op een
5-sprong en nemen de eerste weg naar
links, Bahneheide 2,0 km. Na 50 meter op
de Y-splitsing naar rechts, gele, geelrode
en blauwe route. Deze weg daalt geleidelijk en op de 4-sprong gaan we naar rechts,
Wahlwiller 1,0 km (zwarte route). Dit
hellingpad blijven we volgen totdat we op
een asfaltweg uitkomen (bij wegkruis met
bank; tegenover boerderij De Hofkamer).
We gaan naar links en dalen de weg af,
steken de brug over (over de Selzerbeek)
en blijven rechtdoor lopen, Eindstraat. Op
de 3-sprong gaan we links (links van ons
een weiland) en op de komende T-splitsing
naar rechts. We lopen in de richting van de
kerk en wandelen langs café I gen Durp.
We gaan vervolgens linksaf de Kruisweg
in. Steken de rijksweg Gulpen-Vaals over
en gaan vóór de parkeerplaats links de
veldweg in (Hofkensgats). Dit stijgende
pad brengt ons bij een 4-sprong met een
kruis en perkje er achter. We gaan rechtdoor (rode route) en steken aan het eind
van dit pad de doorgaande weg MechelenVijlen over en gaan de Voortweg in. We

steken de ”Mechelderbeek” over en blijven
rechtdoor wandelen. Ons pad gaat over in
een asfaltweg. We wandelen rechtdoor,
negeren alle zijpaden/wegen en gaan tussen de boerderijen door. Aan het eind, op
de T-splitsing gaan we naar rechts (Epen
2,5 km, Bommerig 1,0 km), wandelen
langs twee wegkruizen en houden op de
komende Y-splitsing links aan, de Akerstraat in. Aan het eind van deze straat gaan
we naar links (bord: doodlopende weg).
Zijweg bij kruisbeeld negeren. Op de Ysplitsing houden we rechts aan, richting het
vakwerkhuis. Op de 3-sprong (links staat
een kruis) houden we rechts aan Bij de
volgende 3-sprong ook rechts aanhouden
en langs het vakwerkhuis (Op Gen Wei).
lopen totdat we uitkomen op een asfaltweg,
de Bommerigerweg. We gaan naar links.
Ca. 75 meter verder gaan we naar rechts
door een draaihekje de weilanden in. We
lopen tot beneden aan de Geul en gaan
naar links. Volgen de Geul totdat we via
een draaihekje en een houten bruggetje
uitkomen op een asfaltweg, waar we rechts
afslaan. We lopen nu een stuk asfaltweg
o.a. langs de Wingbergermolen en voorbij
de bocht komen we bij herberg De Smidse,
waar we kunnen pauzeren.

Herberg De Smidse
Na de pauze gaan we naar rechts de ”Molenweg” in en ruim 150 meter verder links
het voetpad in (gele en blauwe route). Aan
het einde van dit pad gaan we naar rechts,

langs ’t Patronaat en links de Krekelstraat
in. We lopen langs het VVV-kantoor van
Epen. We steken nu de Julianastraat over
en lopen aan de overkant de Boeienstraat
in. De weg daalt en komt uit op een Tsplitsing, alwaar we links de Kapl.Houbenstraat inlopen. We komen nu op een ongelijke 4-sprong. We gaan rechtdoor (wegwijzer: Schweiberg 0,8 km; blauwe en
zwarte route). Op 3-sprong met zitbank
links aanhouden. Dit pad blijven we volgen
tot in het dal, lopen even naar rechts en
meteen weer links omhoog. We komen uit
op de Schweibergerweg, waar we rechtsaf
gaan. We zijn nu in het dorp Schweiberg.
Meteen na hotel De Bloeiende Berg gaan
we links een veldweg in (groene en zwarte
route). Na ca. 175 meter gaan we rechts
door een draaihekje de weilanden in (groene en zwarte route). We lopen langs een
vijvertje en komen uit op een asfaltweg
van het dorp ”Bissen”. We gaan naar links
en 100 meter verder gaan we scherp naar
rechts, langs ”Dorus” (gele route). Deze
veldweg stijgt flink en we komen langs de
Grindgroeve Bissen. Het pad gaat iets naar
rechts. We blijven nu de gele route volgen
en negeren alle andere paden. Het pad leidt
ons door het bos (bij een Y-splitsing links
aanhouden, rechtse pad gaat naar gesloten
weiland) en via een draaihekje gaan we een
weiland in en al dalende komen we via een
draaihekje uit op een holle weg. Hier gaan
we naar links omhoog. Even verder gaan
we via een klaphekje (naast een groot hek)
het weiland in. We blijven rechtdoor lopen
en gaan door een V-hekje. We lopen verder dicht langs de bosrand (gaan niet via
een poortje het bos in) omhoog en weer de
heuvel af. Vóór ons zien we een aantal
bomen op een talud, waar we links omheen
lopen. Via een klaphekje betreden we een
pad dat ons naar de overkant brengt. Hier
gaan we weer door een klaphekje en na 10
meter gaan we rechtsaf. Op de volgende
T-splitsing gaan we rechtsaf. Dit pad langs
de bosrand blijven we steeds rechtdoor
volgen tot aan het einde van het bos. Het
pad draait hier naar links, maar wij gaan
rechtdoor door het open weiland. We

komen uit op een asfalt-weggetje, waar we
rechtsaf slaan. Op de 4-sprong gaan we
links (betonweg), gaan over de Geul en lopen door tot bij de huizen van het dorp Partij. We gaan naar rechts langs de sportvelden (rode route). De weg gaat over in een
veldweg. Voetpad naar links negeren.
Voorbij de bank gaan we op de T-splitsing
links (zwarte route). We lopen tot aan de
doorgaande weg Partij-Mechelen, steken
over en vervolgen ons pad rechtdoor tussen
de velden. Bij de T-splitsing gaan we
rechtsaf en na 75 meter links langs het waterbekken. Ons pad buigt naar rechts en
komt uit de rijksweg Gulpen-Vaals in
Wahlwiller. We steken over en gaan over
het fietspad 60 meter naar rechts en dan
naar links de trapjes af en nemen het paadje tussen twee hagen door. We komen uit
op een asfaltweg bij restaurant ’t Klauwes,
gaan rechtsaf en lopen in de richting van
de kerk. We lopen langs café I Gen Durp
en gaan links de Pres. John F. Kennedystraat in. Aan het eind hiervan gaan we
naar rechts, de Beeklaan in. We gaan dan
naar links over de brug de ”Botterweck”
op. Dit wordt onze tweede klim. Boven op
de 5-sprong aangekomen nemen we de
tweede weg naar links, Eys 1,0 km. Dit is
de weg met de doodshoofdsteen ofwel de
Zwarte Brugweg. We gaan over de spoorwegovergang en lopen door tot bij een 4sprong, waar we links de Wezelderweg
inlopen. Deze lopen we helemaal uit en we
zien aan de overkant onze eindbestemming, de herberg Bie de Tantes, waar we
heerlijk kunnen nagenieten van deze mooie
wandeling.
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