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Deze
pittige
boswandeling
met
hellingen gaat door het Vijlenerbos naar
Holset waar u halverwege kunt
pauzeren bij herberg oud Holset
(dinsdag gesloten). Dan terug door het
mooie landschap van Cottessen en de
Geul.
Startpunt: Parkeerplaats
Buitenlust,
Camerig
Camerig/Vijlen.

restaurant
11
te

207. EPEN 14,7km
Gps afstand: 14700m, Looptijd: 3.20 uur, Hoogteverschil: 178m
1. Met de rug naar de parkeerplaats gaat u L de
brede doorgaande weg omlaag richting Vaals.
Even verder waar deze weg links omhoog buigt,
gaat u R de smalle asfaltweg omlaag richting
buurtschap Cottessen. Negeer veldweg rechts.
(Een eindje verder ziet u rechts
de St.
Lambertuskerk
(1840)
in
het
Belgische
Sippenaeken).
2. Aan de 3-sprong bij zitbank (mooi uitzicht) gaat
u L (blauw) over de veldweg. Meteen daarna aan
de 4-sprong loopt u RD (blauw) en u passeert
Buitenplaats Hoeve Ten Bosch. Boven aan de
doorgaande weg gaat u R (blauw) over het
paadje parallel aan deze weg.
3. Let op! Na circa 100 m., in de bocht naar
rechts, steekt u VOORZICHTIG deze doorgaande
weg over en loopt u RD (bruin bordje ruiterpad)
het bospad omhoog, dat even verder naar rechts
buigt. Blijf nu parallel aan de doorgaande weg dit
pad enige tijd RD volgen. Neem nu het eerste
bospad L omhoog. Negeer boven zijpad rechts en
links (ruiterpaden). Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u R het brede pad omhoog. Steek
boven bij groot infobord, picknickbank en
boomkruis de brede asfaltweg RD over en neem
dan meteen het rechter pad (blauw) langs de
afsluitboom. Aan de Y-splitsing gaat u L (blauw)
omlaag. Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij
zitbank loopt u RD (blauw) steil omlaag. Beneden
aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u RD (roodgeel) het steile pad omhoog.
4. Bijna boven aan de kruising gaat u R. (U verlaat
hier de rood-gele route (Krijtlandroute)). Aan de 3sprong gaat u R (groen) omlaag. Beneden aan de
4-sprong bij afsluitbomen gaat u L omhoog.
Boven aan de 4-sprrong met ruiterpad RD. Vlak
daarna gaat u L over de asfaltweg. Negeer
zijpaden en volg enige tijd de asfaltweg. Voor
parkeerplaats en bij groot houten hek gaat u R
(Harles 23/blauw) over de brede grindweg. (Het
grote hek wordt na sneeuwval gesloten. Links op het
grasveld staan hier zitbanken). Negeer beneden
twee naast elkaar liggende zijpaden links. (U
passeert het bijzonder boscafé ’t Hijgend Hert, de
enige berghut (Jausenstation Alter Hank) van
Nederland. Op het terras heeft u prachtig uitzicht.
Sinds 1933 staat op deze plek al een café. Het heette
toen Haus Waldruhe). Aan de 4-sprong, meteen
voorbij het café, gaat u L (geel-rood/GrenzRoute
6). Aan de 3-sprong voor de woning Bosrust RD.
5. Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u R. Negeer

zijpaden en blijf het pad RD (groene driehoek op
gele plaatje) volgen. Aan de bosrand buigt het
pad naar rechts. (Hier heeft u mooi uitzicht over het
Selzerbeekdal en Vaals. Links aan de rand van Vaals
ziet u het hooggelegen Universitätsklinikum Aachen.
Dit is het grootste in één enkel gebouw gevestigde
ziekenhuis van Europa). Beneden aan de Tsplitsing gaat u L (groene driehoek). Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u RD (groene
driehoek) over de veldweg. Beneden steekt u bij
zitbank en wegkruis de doorgaande weg over en
loopt u RD (wit) het smalle pad omlaag. (Links ziet
u de hooggelegen kerk van Vijlen). Steek bij zitbank
en wegkruis de doorgaande weg over en loop RD
(GR6) het smalle pad omlaag. Aan de 4-sprong
RD. U passeert het ongevalskruis van de 12 jarige
Wiel Heuts. (Hij werd hier op 1 juli 1919 tijdens het
“heunen” (koe laten grazen in de wegberm) door een
verdwaalde kogel gedood. Wie de schutter was, is
nooit achterhaald). Meteen daarna aan de 4-sprong
gaat u R (geel) de veldweg omlaag. (Hier heeft u
mooi uitzicht over Vaals en op de Wilhelmina
uitzichttoren op de Vaalserberg, een uitzichttoren met
lift en een glazen “skywalk” op 34 m. hoogte. Een
bezoekje waard). Boven aan de asfaltweg in Holset
RD. Aan de 3-sprong bij wegkruis en wegwijzer
gaat u R (geel) omhoog. Vlak daarna gaat u bij
verbodsbord L de smalle asfaltweg omhoog. (U
passeert rechts de “Heiligenmuur van Holset”
e
daterend uit het einde van de 18 eeuw. Zie
infobord). Boven aan 3-sprong gaat u R. (Een
uitstekende
pauzeplek
met
drie
gezellige
horecagelegenheden. Vanaf links en restaurant ’t
Klükske, lunchcafé Leon (ook achterterras) en
herberg Oud Holset (terras achterom) allen sponsor
van deze website. U passeert het prachtige St.
Lambertuskerkje gewijd aan de heilige Lambertus
van Maastricht en Genoveva van Parijs. Zie voor
meer info infobordje. De kerk is zeer geliefd bij
trouwlustigen. Zeker even binnenlopen).
6. Beneden aan de T-splitsing bij groot wegkruis
type vliegermodel gaat u L omhoog. Steek bij
stenen wegkruis en houten wegkruis de
voorrangsweg over en ga RD (geel) de asfaltweg
omhoog die even verder een stijgende veldweg
wordt. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u
R. Aan de Y-splitsing gaat u R (geel/groen). (Hier
heeft u prachtig uitzicht. V.l.n.r. ziet u de kerk in
Vijlen, de twee torens van de Bendictusabdij in
Mamelis, de hooggelegen kerk in het Duitse Orsbach
en beneden de kerk in Holset). Volg geruime( tijd
dit pad RD. Beneden aan de T-splitsing gaat u R
(geel/groen) omlaag en even verder loopt u langs
de bosrand verder omlaag. Beneden aan de 3-

sprong gaat L. Meteen daarna gaat u R (groen)
over het graspad. Bij wilduitkijkpost gaat u R
(groen) en volg het pad, dat meteen naar links
buigt, langs de bosrand omhoog. (Rechts ziet u de
windturbines (EuroWindPark Aachen) in het Duitse
Vetschau, grensovergang Bocholtz). Bij zitbank
buigt het pad links het bos in.
7. Negeer alle zijpaden en volg geruime tijd het
stijgende pad RD (groen). Boven aan de 3-sprong
voorbij afsluitboom gaat u L (blauw/groen/GR6)
door de sparrenlaan. Steek de voorrangsweg
over en loop RD (GR6/blauw) verder door de
sparrenlaan. Neem nu het eerste pad R (blauw).
Aan de 4-sprong RD (blauw). Aan de 3-sprong RD
(U verlaat hier de blauwe route). Aan de volgende 3sprong verder RD. (Als u hier 30 m. rechts gaat, dan
komt
u
bij
het
geologisch
monument
‘Zandsteenblokken’. Hier staat een infobord en
zitbank) Aan de 5-sprong gaat u RD (groene
driehoek op geel plaatje) over het smalle pad.
Steek beneden aan de asfaltweg de grote 3sprong over en loop RD (blauw/Zevenwegenweg)
over de brede asfaltweg. Let op! Meteen voorbij
de parkeerplaats en bij de grote eikenboom met
boomkruis gaat u L het holle pad omlaag. (Dus
niet het pad waar de bruine bordjes van
Staatsbosbeheer staan. Inderdaad op dit punt bent u
al geweest).
8. Steek beneden de doorgaande weg over en ga
L over het pad parallel aan deze weg. Na 50 m.
gaat u R (blauw) het pad omlaag. (Voor u heeft u
prachtig uitzicht over het landschap rond het
Belgische Sippenaeken. Een eind verder passeert u
een zitbank met alweer mooi uitzicht). Het pad wordt
een hol dalend pad. (Hierin passeert u enkele grote
dassenburchten). Aan de 4-sprong gaat u R
(blauw) omlaag. U passeert enkele mooie
vakwerkhuizen en een eindje verder camping
Cottesserhoeve. (Het mooie café met terras
behorende bij de camping is in het weekend en in de
zomer alle dagen geopend). Aan de 3-sprong in
Cottessen loopt u RD (blauw). Negeer bij de
monumentale vakwerkhoeve Termoere (no.8)
zijpad links en loop RD (blauw) omlaag. (Deze
circa 500 jaar oude hoeve is gebouwd met stenen uit
de Cottessergroeve).

stromend riviertje van Nederland ontspringt in het
Belgische gehucht Lichtenbusch nabij de Duitse
grens. Het riviertje mondt uit in de Maas nabij Bunde
tegenover het gehucht Voulwames). Een eind
verder steekt u via stapstenen een zijbeekje van
de Geul over. Bij een alleenstaande dikke boom
en twee draaihekjes loopt u RD (blauw) over het
pad door het weiland met rechts van u de Geul. U
komt
bij
recreatieboerderij
Tergracht
(’t
Zinkviooltje), ook een mooie pauzeplek.
10. Ga hier aan de asfaltweg R (blauw). Negeer
asfaltweg links. Na circa 150 m. gaat u R (blauw)
het pad, gelegen tussen twee meidoornhagen,
omlaag. Steek via het bruggetje de Geul weer
over en ga dan meteen R. Volg nu pad door de
weilanden. Een eind verder passeert u links 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). Let op!
Steek hier het waterstroompje over en ga dan
meteen L het weiland omhoog.
Aan de Tsplitsing gaat u L (groene rechthoek) en steekt u
het watertje weer over en loop RD het pad steil
omhoog. Boven volgt u het pad langs de
Heimansgroeve. (U heeft hier, afhankelijk van
jaargetijde, mooi uitzicht op de meanderende Geul).
11. Na draaihekje voorbij zitbank gaat u R het
weiland omhoog. (U passeert rechts het seismische
(aardbevingen) meetstation “Heimansgroeve” van het
K.N.M.I.) Volg het pad rechts van de “nieuwe”
aanplant hoogstambomen. Even verder buigt het
pad schuin links omhoog. (Rechts ziet u populieren
met de wettelijke beschermde maretakken ook wel
mistletoe genoemd). Via stegelke komt u in een
oude hoogstamboomgaard (boomgaard Bellet).
Loop hier L omhoog. Via draaihekje verlaat u
weer de boomgaard. Volg nu RD het paadje
gelegen tussen prikkeldraad en meidoornhaag.
Aan de veldweg gaat u R (blauw). (Kijk hier nog
even achterom). Aan de T-splitsing gaat u L
omhoog. Boven aan de doorgaande weg gaat L
en u komt weer bij de parkeerplaats. In het
restaurant Buitenlust, de sponsor van deze
wandeling, kunt u nog iets eten of drinken. Het
prachtig uitzicht binnen of op het terras krijgt u
van het restaurant gratis aangeboden.

9. Negeer alle zijpaden links. Steek beneden L
(blauw) via de houten brug de Geul over en ga
meteen na de brug R (blauw) door het stegelke
(draaihekje). Blijf het pad langs de meanderende
Geul volgen. (De 58 km lange Geul, het snelst
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Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

