
Vijlenberg Kroegjesroute  
De wandeling van boscafé ’t Hijgend Hert naar café restaurant Buitenlust (of andersom) 

loopt bijna in zijn geheel over prachtige bospaden van het Vijlener- en het Kerperbos. 

Er zijn schitterende doorkijkjes met een mooi uitzicht op België. De wandelpaden zijn 

afwisselend, doch niet geschikt voor wandelaars met een buggy.  

De route is ca. 7 km lang. 

 

Boscafé ’t Hijgend Hert’  

 

Vanuit de hoofdingang van ’t Hijgend 

Hert’ gaat de route naar links en op de 4-

sprong (rechts een ruiterpad) volgen we de 

blauwe route en de GrensRouten 6 recht-

door omhoog. Op de 4-sprong gaan we 

naar rechts (we verlaten de blauwe route). 

Aan het einde van het pad gaan we naar  

Rechts. Bij de 4-sprong met ruiterpad 

rechtdoor, groene route. We steken de 

asfaltweg over en gaan langs de ijzeren 

slagboom, groene route. Op de T-splitsing 

gaan we links naar beneden, groen. Op de 

4-sprong met 2 houten slagbomen recht-

door omhoog, groen. Op de 5-sprong gaan 

we rechtdoor. We gaan langs de ijzeren 

slagboom, steken de asfaltweg over en 

gaan aan de overkant direct achter de 

slagboom rechtsaf, blauwe route. Na de 

dikke kei houden we rechts aan steken de 

asfaltweg over en volgen de blauwe route 

tot bij de parkeerplaats ’Zevenwegen.’ We 

nemen het steile holle pad naar beneden, 

het eerste pad naast de dikke eikenboom. 

Dit paadje volgen we tot bijna aan de as-

faltweg. Neem kort hiervoor het paadje 

naar rechts dat parallel loopt aan de asfalt-

weg weg, een ruiterpad. Volg dit pad 

geruime tijd (negeer 2 paden naar rechts) 

totdat het uiteindelijk naar links draait en 

weer uitkomt op de asfaltweg. Oversteken, 

naar rechts lopen totdat we voor de bocht, 

bij bord: ”stiltegebied”, de blauwe route 

naar beneden gaan. Na de groepsaccom-

modatie ’Hoeve ten Bosch’ lopen we door 

tot aan de asfaltweg. Dan naar rechts, nog  

 

 

 

 

 

 

 

 

steeds de blauwe route volgen. Bij de 3-

sprong rechtdoor en we verlaten dus de 

blauwe route. We lopen door tot aan de 

voorrangsweg. Daar gaan we naar links en  

zien we na 100 meter aan de rechterkant 

café restaurant Buitenlust, waar we kunnen 

genieten van een welverdiende pauze. 

 

Café Restaurant Buitenlust 

 

Na de pauze gaan we achter café restaurant 

Buitenlust naar links, passeren een houten 

doorgang en gaan na ca. 20 meter naar 

rechts omhoog (geel paaltje). We steken de 

asfaltweg over en blijven alsmaar de gele 

en nu ook geelrode route volgen (alle 

zijpaden negeren). Bij zitbank, na een 

korte klim rechts aanhouden, geel en 

geelrode route. We komen weer bij het 

knooppunt van wegen, de parkeerplaats 

’Zevenwegen’. We steken de asfaltweg 

over en volgen de blauwe- en de geelrode 

route achter de ijzeren slagboom. We 

blijven nu steeds de blauwe en geelrode 

route rechtdoor. Bij 4-sprong met houten 

slagboom, verlaten we de blauwe route en 

gaan we rechtdoor omhoog (geelrode 

route). We lopen door tot aan de asfaltweg, 

gaan hier links en dan de eerste veldweg 

rechts tot bij boscafé ’t Hijgend Hert, waar 

we kunnen nagenieten van deze heerlijke 

wandeling. 
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