
Vijlenberg Kroegjesroute (17 km) 
Rondwandeling van Eys (Herberg Bie de Tantes) naar Vijlen (Café A gen Kirk) en 
terug. Een schitterende wandeling, met niet al te veel hoogteverschil. We lopen over 
verharde en onverharde paden, over veldwegen, door weilanden en langs beekjes.  Deze 
route wordt bovendien gekenmerkt door de vele veld- en herinneringskruisen die we 
tegenkomen (22 in totaal). Pauzeren kunnen we bij Caf�  A gen Kirk in Vijlen. 

Startpunt 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 blijven 
rechtdoor lopen, alle zijstraten negerend. We 
volgen nu de gele en de zwarte route. We 
passeren het sportveld van voetbalvereniging 
Zwart Wit ’19 en gaan rechtdoor het smalle 
verharde pad in (verbodsbord voor auto’s en 
fietsers). Op de 4-sprong gaan we rechtdoor. 
Wij gaan richting Simpelveld, 2,0 km (OP DE 
KAMP), rode route. Bij de 3-sprong gaan we 
rechtdoor. Bij de 4-sprong gaan we rechtdoor 
de doodlopende weg in (kruisbeeld en een gro-
te zandsteen). We lopen via een smal pad naar 
de verharde weg (links zien we kasteel Goe-
denraad). Op de verharde weg gaan we naar 
rechts omhoog (richting spoorwegviaduct). 
Hier gaan we onderdoor en direct daarna 
houden we links aan. Bij de 3-sprong (graspad 
naar rechts; kruisbeeld) blijven we rechtdoor 
lopen. Links van ons zien we op de heuvel het 
gehucht Huls. Op de 3-sprong, Baneheide 0,4 
km, gaan we rechtdoor. Wij volgen de rode en 
de zwarte route. Bij de 3-sprong direct daarna 
gaan we ook rechtdoor. Bij de 3-sprong gaan 
we eveneens rechtdoor en volgen de geelblau-
we en de gele route. We komen in het dorp 
Baneheide (Gem. Simpelheid). Tegenover 
huisnummer 30 gaan we rechts een veldweg in 
(zwarte route). We komen op een 4-sprong, 
waar we het smalle pad recht voor ons ingaan 
(links van het gietijzeren kruis voor een wil-
genboom), blauwe en zwarte route. We gaan 
een trap (9 treden) naar beneden en vervolgen 
het pad (zwart en blauw). Links van ons een 
weiland en rechts het talud. We passeren een 
waterbuffer en blijven ons pad vervolgen. We 
lopen langs de houten leuning die links van het 
pad staat. Na een zitbank komen we uit op een 
schuine T-splitsing waar we links gaan (zwart 
en blauw). Voor ons zien we al de eerste hui-
zen liggen van Nijswiller. Bij de 3-sprong 
(Ireneweg) blijven we rechtdoor lopen (zwart, 

blauw). Bij de 3-sprong (Op der Welsch) hou-
den we rechts aan. Vóór het pleintje (An de 
Durpspomp) met de waterpomp gaan we 
linksaf. Bij de Y-splitsing bij de kerk houden 
we rechts aan en gaan de Kolmonderstraat in. 
Het voetpad naar rechts (met kruis) negeren 
we. We passeren het kasteeltje van Nijswiller 
en de nevenliggende boerderij. We lopen langs 
het scholencomplex en komen uit op de ver-
keersweg Nijswiller-Simpelveld. Deze weg 
steken we voorzichtig over en we gaan het 
doodlopende pad in. We volgen de rode route. 
Op de Y-splitsing houden we rechts aan (rode 
route). Dit aanvankelijk holle weggetje gaat 
over in een smal pad en door het bos omhoog. 
We blijven dit pad steeds rechtdoor volgen 
(zijpaden negeren)  totdat we uitkomen vóór 
een met schuttingen afgezette terrein (nertsfok-
kerij), waar we rechtsaf slaan. Dit is een dalend 
hol pad, dat flink modderig kan zijn vanwege 
de aanwezige bronnen. We komen uit op een 
asfaltweggetje waar we rechtsaf slaan. Direct 
daarna houden we bij de splitsing rechts aan. 
We gaan dus rechts van de 2 bomen en een 
kruisbeeld en iets verder over het bruggetje 
van de Selzerbeek. We passeren een vakwerk-
huis. We gaan naar rechts en komen op de 
rijksweg Gulpen-Nijswiller-Vaals. We gaan 
naar links over het trottoir. Aan het einde van 
het trottoir steken we de rijksweg over en gaan 
aan de overkant naar links. Bij het bushokje 
gaan we naar rechts, de veldweg in. We gaan 
haaks naar links en op de volgende 3-sprong 
gaan we rechtsaf (richting de kerk van Vijlen). 
We blijven deze veldweg volgen totdat we uit-
komen op een 4-sprong, waar we rechtdoor de 
Pastorijweg ingaan. ”Weideklokje” naar links 
negeren we. Bij de St.Martinusstraat houden 
we links aan. Boven bij de T-splitsing gaan we 
rechtsaf en op de T-splitsing (vóór de kerk) 
gaan we linksaf. Aan de linkerkant komen we 
nu bij Café A gen Kirk, waar we even kunnen 
uitrusten en genieten van een welverdiende 
pauze. 



 
Café A gen Kirk 

 

 
Met de rug naar het café gaan we rechtsaf en 
bij de 3-sprong lopen we rechtdoor langs de 
kerk. We blijven deze weg volgen tot bij de 4-
sprong (bij hotel Vijlerhof), waar we rechtsaf 
slaan (Mamelisserweg). Zijweg (Aan de 
Boom) negeren en we lopen langs Cuba Libre. 
Na het huis met huisnummer 19 en het op-
schrift ”Mooi Zicht” gaan we links de veldweg 
in, rode route. Bij de 4-sprong (met kruis) gaan 
we rechtdoor (blauwe route). Bij de T-splitsing 
(vóór een betonnen pad naar een boerderij) 
gaan we rechtsaf  (rode, blauwe en geelrode 
route). Bij de 4-sprong (links staat weer een 
kruis) gaan we rechtsaf richting een oefenter-
rein voor modelsportvliegtuigen. Let goed op: 
ca. 200 meter na dit terrein nemen we het 
voetpad naar rechts omhoog (groen bordje). 
Dit pad draait eerst haaks naar rechts en later 
haaks naar links. We lopen nu rechtdoor naar 
beneden en gaan in de richting van het voor 
ons liggende draaihekje. Door dit draaihekje 
gaan we een nieuw weiland in en volgen het 
weidepad iets naar rechts naar het volgende 
draaihekje. We gaan via een smal paadje met 
afrasteringen tussen de weilanden door naar 
beneden. We komen uit op de grote verkeers-
weg Nijswiller-Vaals. We steken de straat 
voorzichtig over gaan naar rechts en direct 
daarna bij een groen hekwerkje de trapjes naar 
beneden en naar links. Aan het eind van het 
smalle paadje gaan we links en niet over het 
bruggetje. We komen weer uit op de verkeers-
weg. We gaan rechtsaf en direct daarna weer 
rechtsaf de Kerkstraat in. Bij de 3-sprong gaan 
we rechtdoor. We gaan over het bruggetje van 
de Selzerbeek. We passeren weer het dorps-
plein van Nijswiller, blijven rechtdoor lopen en 
gaan de Vossenstraat in. We gaan met de bocht 
mee naar links en iets verder nemen we het 
smalle voetpad links van de verkeersspiegel. 
Op de T-splitsing gaan we naar links en ca. 50 
meter verder rechtsaf, de Franciscanessenweg 
in. We gaan via een draaihekje de weilanden 
in. We steken het weiland rechtdoor over, gaan 
weer door een hekje naar het volgende wei-
land. Dit weiland verlaten we door weer een 
draaihekje. Op de 3-sprong gaan we rechtsaf 
(langs kruisbeeld met opschrift: ”Leef Herre-
gödje, Besjerm ós Durp” (Lieve God, be-
scherm ons dorp). We volgen nu de gele en de 
geelrode route. Deze langzaam stijgende weg 
volgen we tot bij een 4-sprong. Ook hier gaan 

we rechtdoor (blauwe, gele en geelrode route) 
totdat we helemaal boven zijn. Bij de 3-sprong 
gaan we rechtdoor (blauwe en gele route). Bij 
de 5-sprong lopen we als het ware rechtdoor 
d.w.z. rechts langs het kruis, rode paaltje en de 
gedenksteen. Deze dalende weg blijven we ge-
ruime tijd volgen. We gaan over de spoorbrug 
van het zogenoemde ”miljoenenlijntje” en da-
len verder af en komen uit in Eys. Bij de 3-
sprong gaan we rechtdoor. Op de 4-sprong 
daarna gaan we linksaf en blijven deze straat 
rechtdoor volgen totdat we uiteindelijk met de 
bocht mee naar rechts gaan. We komen uit op 
de 4-sprong met de Wittemerweg. We gaan 
even naar links en aan de overkant zijn we 
weer terug bij het uitgangspunt herberg ”Bie 
de Tantes”, waar we heerlijk kunnen nagenie-
ten van deze schitterende kruisenwandeling. 
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