
Vijlen ligt op ongeveer 200 meter hoogte 
boven NAP en is daarmee het hoogst 
gelegen kerkdorp van Nederland. Deze 
familiewandeling voert door omringende 
buurtschappen en gehuchten als Hilleshagen, 
Elzet, Rott en Melleschet. De wandeling is 
bijzonder geschikt voor kinderen.

Tijdens de route zijn er een paar eenvoudige 
opdrachten te vervullen en als de kleine 
speurneuzen alle opdrachten goed hebben 
ingevuld wacht er bij de finish in hotel Vijlerhof 
een lekkere versnapering.

•  Met de rug naar hotel Vijlerhof steek je de weg 
over en volg je de Mamelisserweg. Houd de 
parkeerplaats van het hotel aan je linkerkant. 
Na 100 meter, bij huisnummer 19, wandel je 
linksaf en volg je het onverharde pad. 

Aan de linkerkant verschijnen de eerste 
vakwerkhuizen die deze regio zo typeren.  
Een dragend skelet van houten balken  
vormt de basis van deze woningen die al  
eeuwen geleden gebouwd werden.

 Speurneuzen opdracht 1
Vakwerkhuizen zijn dus gebouwd van 
houten balken. Maar waarmee werd 
vroeger de ruimte tussen de balken o.a. 
opgevuld?
A: Koeienpoep B: Een papje van klei, stro en 
zand C: Gips D: Glas 

Aan de rechterkant zijn de torens van de Abdij 
Sint Benedictusberg in het gehucht Mamelis 
zichtbaar. De Abdij wordt nog steeds bewoond 
door monnikken.

•  Bij het einde van het pad kom je bij een 
kruispunt van onverharde wegen.  
Volg het 2e pad naar rechts.

In de verte zie je een zendmast die uittorent 
boven het dorp Eys. De stalen mast is 94 meter 
hoog en zendt o.a. BNR Nieuwsradio, Radio 2 
en Q-Music Limburg uit. 

 Speurneuzen opdracht 2
In de omringende weilanden grazen veel 
koeien. Hoeveel kilogram gras eet een  
koe gemiddeld per dag?
A: 50kg B: 70kg C: 80kg D: 100kg 

•   Bij de kruising aangekomen houd je rechts 
aan en na 60 meter, vlak voor het wegkruis, 
sla je linksaf.

•  Aangekomen bij de Hilleshagerweg sla je 
rechtsaf en blijf je aan de rechterkant van de 
weg lopen. Bij de kruising, na 300 meter, steek 
je de Hilleshagerweg over naar de Voortweg 
(bergaf). Hier wordt de wandelroute gekruist 
door de Mechelder- of Lombergbeek. De beek 
is een zijrivier van de Geul en ontspringt aan de 
voet van het Vijlenerbos.

 Speurneuzen opdracht 3
De bron van de Geul ligt in de gemeente 
Raeren in België. De rivier komt bij 
Cottessen Nederland binnen en vlak boven 
Itteren stroomt ze in de Maas. 
Hoe lang is de rivier de Geul?
A: 21km B: 32 km C: 47km D: 58km 

•  Steek de Mechelderbeek over en volg de 
kiezelweg rechtdoor. 
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Mechelder- of Lombergbeek

Startpunt: Hotel Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP Vijlen
Afstand Route 1: Ca. 5 km (incl. klauterpad) Route 2: Ca. 6 km (Kinderwagenvriendelijk)
Niveau: Route 1: Route 2:

Hotel Vijlerhof

Een wandelroute voor groot 
en klein. Ondek het Heuvel
land en leer over vakwerk
huizen, koeien en de Geul.  
Elke speurneus die alle vragen 
goed heeft ingevuld, heeft iets 
lekkers verdiend. Succes!
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VOOR DE KINDEREN

Grazende koe



Als de kiezelweg overgaat in asfalt kun je 
kiezen voor het klauterpad (ROUTE 1) of de 
kinderwagenvriendelijke route (ROUTE 2)

•  Als je kiest voor ROUTE 1 dan loop je bij het 
wegkruis naar links (blauw-rode paaltjes). Kies 
je voor ROUTE 2 dan laat je het wegkruis 
links liggen en loop je rechtdoor richting het 
buurtschap Elzet.

•  ROUTE 1: Loop bij het water rechtdoor en 
volg het klauterpad. Bij de splitsing volg je de 
rode paaltjes (rechtdoor). Je loopt tussen de 
weilanden van Hilleshagen en Rott en hier heb 
je een spectaculair uitzicht over het Heuvelland. 
In de verte zie je de kerktoren van Vijlen. Blijf 
de rode route volgen tot op het kruispunt van 
geasfalteerde wegen.

•  ROUTE 2: Volg de verharde weg door Elzet. 

De naam van dit buurtschap ten oosten van 
Mechelen is afgeleid van het Elzetterbos dat 
een onderdeel van het Vijlenerbos is. Elzet 
telt verschillende vakwerkboerderijen. De 
speurneuzen kunnen hier nog eens goed kijken 
naar de ruimte tussen de houten balken die 
tegenwoordig aan de onderkanten opgemetseld 
worden met stenen. 

•  Loop bij de splitsing (driesprong) van 
verharde wegen rechtdoor. Blijf de verharde 
weg (Rott) volgen tot aan een kruising van 
verharde wegen. Links zie je een wegkruis. 
Een wegkruis is in het Heuvelland een 
veelvoorkomend gedenkteken op een kruising 
van wegen. Het herinnert voorbijgangers eraan 
dat Christus aan het kruis is gestorven.

Bij het kruispunt komen beide routes  
weer samen.

 Speurneuzen opdracht 4
Op het wegkruis, links naast het Maria 
beeld staat een bordje met daarop de 
tekst: Christe Eléison. Wat betekenen deze 
woorden?
A: Christus, ontferm u over ons B: Christus, u 
hoort bij ons C: Christus, bescherm ons  
D: Christus, wij volgen u

•  Met het wegkruis aan je linkerkant, sla je linksaf 
(Melleschet) voor route 1 en loop je rechtdoor 
voor route 2.

Na 300 m passeer je de Mechelderbeek en 
begin je aan de laatste loodjes van deze familie 
wandeling. Controleer nog een keer of je alle 
antwoorden juist hebt, want boven op de top 
wacht een lekkere verassing voor de kinderen!

Wegkruis Melleschet

Vakwerkhuis

VRAAG 1:   A    B    C    D

VRAAG 2:   A    B    C    D

VRAAG 3:   A    B    C    D

VRAAG 4:   A    B    C    D
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