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ZUID-LIMBURGSE

GASTVRIJHEID
'De enige berghut van Nederlandlzo affcheert boscafé

ï Hijgend Hert zich. Dit café staat tussen de bomen van het

hoogst gelegen bos van Nederland, het Vijlenerbos. Zo hoog

dat het zelfs zicht op de eeuwige sneeuw heeft.

TEI$TANNEMARIT SIRGFELO TOIO'5 LAURENCE DETDERFIETD

eel gek is het niet alsje licht hijgend over
de drempel van 't Hijgend Hert stapt. Het

vijlenerbos is niet alleen het hoogst gelegen bos van
Nederland, het heeft ook aardige hoogteverschillen en
steile paden. Uitbater Hank van der Vleuten vraagt of
ik de kerk van Vijlen, twee kilometer verderop, heb
gezien. Ik kom er net vandaan gelopen. "De spits van
de toren is op dezelfde hoogte als de drempel van het
café. Maar ik heb nog iets mooiers voorje", vervolgt
hij en gaat me voor naar buiten. Aan de rand van het
terras wijst hij naareen plek ver voorbij de bomen.

BOURGONDISCH
MET EIGEN BIER
In dêzê regio is het nietzo'n kunstom ovêrde grens bekend
te zijn, maar bo3caÍé 't Hïgend Hert is ook v€r over de grens
een begrip, oftewel: het kan er op mooie dagen druk zijn,
Er is een uitgebreide bourgondische kaaÉ en eên êlgen bi€r,
het HeÉr€.365 dagen perjaaropen,van It.oo tot2t.oo uur.
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"We hebben hier het helejaar eeuwige sneeuw", zegt
hij met een blik van kom-maar-op. Hij heeft niks te veel
gezegd, de verre witte vlek tussen het groen is de kunst-
skibaan van Landgraaf.
Binnen in'het Hert'is het genoeglijk donker; het meeste

licht komt haast van de haard. Ze serveren er wild 'uit
eigen bos'. Bijna alles van de kaart komt uit de buurt:

Ís uit vaals, kazen uit Hewe net over de grens, brood
uit Noorbeek, verse pasta uit Nuth, wijn uit het dorp zelf.
En dan is er nog het Hertje, een biertje speciaal voor het
boscafé gebrouw€n. Er is ook een speciale manier om

er een te bestellen: als de ober kijkt, zetje beide
duimen tegen je slapen en wapperje met je vingers,
daarna geefje met je vingers aan hoeveel Hertjesje
wilt hebben.

Asfalt wordt zand
weggetjes worden smaller en holler, hellingen steiler,
bomen staan dichter opeen, asfalt gaat over in zand.

Hoe dieperje Zuid-Limburg in gaat, hoe landelijker
het wordt. Het VÍlenerbos strekt zich uit tot over de

Duitse en Belgische gïens. Je vindt er nog veel oude
gÍensbomen en grensstenen, Ook oud: het vuursteen
in de bodem. Ttek goede schoenen aan, want er
steken soms scherpe punten uit de paden,
De Elzetterbosroute (4,3 km) loopt door een rustig
deel van hetVijlenerbos langs mooie vergezichten.
De Malensbosroute (5,5 km) voert langs graÍheuvels
en óver de Belgische gïenslijn. zie staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/zuidlimburgi rouqe!,
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BOSCAFÉ'T HIJGFND HERT

Sneeurr, denrpt geluicl. Ligt er snteuw in hct Vi.ilcncrl)os,

da rvorclt het cr clrrbbcl zo stilonrdlt de eikenhoutcn
sldgl)oncn:ràir hct 1)cgin !n rlàn het cind van clc drtrl(l<c

l-pcncr-baan dan dichtglliln. I)c gcmccnte str(x)it hicr
l]ict, omdal zout dc Plarttctrgroci in clc bcrmcn crllstili
7.)Ll vcrstoren.

Vogellijm
\{/iutcrlvandelcn in hct zuiciclijkstcr zuiden !dn Linlburg
hc'cft zo z n voordelen. wrnt hier vall vrijrvel allijd de

cclstc Él1 dc nlccstc snccLllv valr Nccler]and. Nog cclt
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Wanneer er sneeut,tt lrgt in het Vrllenerbos, t,ttordt

voordeel is clat in de kale rvinterse bonren clc nrarc'takkcn
goed zichtbirar zijn. Jc moet hicrjc bcst docu om de grote
grocnc bollcD nicl lc zicn.
Dc liuctrk zocl(t nreesral populieren uit, nrilrrr is ool(

in bcukcn cn appclbomen te vinden. Dczc halflarasiet
leeft van de vocclingsstofícn dic hii vart zijn grsthccr
aftapt. VaDuit hct h21rt groeit de rnàrctill( rllc l(ilntcn op,

wàard(x)l lrij ran zi.jn bi.jna perfect ronde \()nrlcn l(oint.
EeD anclcrc n:r:rnr voor miuetilk is v()gcllijtl: dc zaderr

rvorden valli vcrsPrcid doordat ecn plal(l(cÍig l)cs'r !an
de snovel vln cerr vogcl is blijven hangen.
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Van groeve naar hoeve
I )c (.oitc\scr-gl-ocvc wordt door Staalsbosbeheer gt'lioes
l(rd ills gcologisch lllonulllcnt. Hct livartsict in de
glocvc rrnlstorrd in hct curboon, SJ0 tot.]20 rniljoenjaltr
gclcdrn- -11)t 

halr, errr'ege de rorige eeuw \r,crd hct gc\{'()rl

ncl ()nt \ Llrr r\ itstc stellcn vtn te nrllier. Het deed ook
pr irrrr dicnst rtls bou$'stcncn. I)e !Lilkbij gelegen Hoevc
'lcnnocfc 

.je konrt er langs op het pad nir2rr bencdcn
is dccls opgetrokkcn uit dczc prehistorische stenen.
I)e h(Jlle ucgcn tu\scn dc hculels ontstonclen door
dc iri\ otr- vln snrelt\\'irter in cle ijstijdcrl. ()mdat zc het

De zeldzame hazelmuis l€€ft vooral in dichte
braam en meidoornstÍuiken op d€ overgang van

bos naar grasland. Daar bouwt hij nesten en vindt
hij zaden, bessen, knopp€n en insecten om te eten.

Met zijn lang€, harige staart, grote kraalogen en

grijpgrage vingertjes heeft de hazelmuis meer van

een aap dan van €en muis. Tel daarbij op dat hij

alleen in h€t uit€rste zuidoosten van Limburg
voorkomt, en ziin bijnaam 'aapje van het zuiden'
is verklaard.
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rcg( nwrter rf\'ocrcn, hccrst er een vochtig lllicro
l(linrir.t. l)c stcilc bcrnren zijn kleinc nàtuurpirr{dijs.jcs

nrel rvil!i, cs cll wilde kcrs. Doordàt de steilc bcrnrcn tlit
lccm ctr l<allisteen bcsttan, zàkken ze niet in.

Hans & Grietje
In (lit dccl van T,inburg levcn :rl lneer dln 5.0(x) jrlr
nrcnscn. Dc oudstc zichtbare sporcn dic zij achtct-lictcrl,

zijn dc grirÍhcuvcls. Die aan de EPcncrbaan in hct

Malclrsbos clateert uit dc bronstijd en w(ndt ook wcl

'kindcrgraf' geiroemd, van*'ege de tnclktlnd.jcs dic bi.i

opgrilvingcn tussen dc asresten wcrdcn gL'vondel).

I)e LinrbLrfgj'c virkrvelkhuisjes, dic vaali strdk tcgcn ('cn

hclling rlngebourvd zijn, ogen snoczig. Er ziin ool< vrl<-

rvcrlivakantichuizcn, zoals Hans & Grietjc. I licr logccrjc
àan dc r{nd viln een dal met {nsichtl(aartcnuitzicht oP

hct Vijlcncrbos. (dchcqllijkhcidvijlen.nl J

Lammeren in de schaapskooi
Mcrgcllandschlpen zijn soberc dieren, zc hcbbcn nicl
vccl noclig. Én zc kunncn op steilc hcllingcn uit clc

vocten. Viir (lc vàcht elt dc leem dic tussen cic Il()cvcll

blijít zittcn, versplcidcn ze zaacljes van Plillltcn wa.r 7c

nrct lrrflr hoeverl dc grond omwoelcn' kullllcn (lc zilden

()ntkicnren. Illlic r!il)rcr l(olnen clc ircht Zuicl Liml)tllgsc

l(Lrcldcs bijccrr in de schaapskooi van Ger Ldrclirrois

(schaapskooinrergcllrnd.nl) onr erdric tot vicrdtriTerld

llrnrnrctjes tcr wcrcld te brengen. i.r

{ OOK LEUK ts
n EPen

('bergschoen cn rugzakvr ende ijk ) heeÍt

een terras op het zuid€n en can gewe d ge

kruisbessenvlaai, sqldsc.n .

Ook in Epcn: de

GÀLuurrtrcrul]tenlcn.rl, zoek: volmolen cpen)
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graan gcÍr.r cn.

Heerl jke L mburgso wijncn proef en

koopje op .le kunt er

ook s apen in verrasscnd nger chtc kamers.

De boomgaarclen van

b j Vaa s kijken u t op hct Drlelandenpunt.

Gef en ]enínlc teLcn ,rppe 5, p(rrcn en

kersen waarvan hcl sap in hun w nke

te koop ls. andw nka .rl .
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