Caminootje Vijlen
Start parkeerplaats aan de Borstelkrans in Vijlen t.o St. Martinuskerk
lengte 7,5 km
Let op: Van de straatnamen die tussen haakjes staan is het straatnaambordje niet altijd zichtbaar of aanwezig

Routebeschrijving
1. Loop vanaf de parkeerplaats richting de St. Martinuskerk, de hoogstgelegen kerk van Nederland en
ga rechts af (=Vijlerberg) en daarna 1e weg links (=Vijlenweg). Vervolgens 1e pad rechts richting
Vijlenstraat 54 (= Panisbergvoetpad). Je komt langs de ruïne van een oude cementfabriek. Aan het
einde links (= Melleschet). Dan 1e pad rechts. Einde pad links en na bord camping en melkveebedrijf
rechts het pad volgen. Je komt langs Wijndomein St. Martinus.
2. Bij Y-splitsing met kruisbeeld rechts aanhouden. Paden links en rechts negeren. Je gaat over een
brugje. Je komt uit op een verharde weg met kruisbeeld Nestor Martin 1737. (=Elzeterweg). Hier ga
je rechts en direct weer rechts het pad op = Voortweg. Negeer de zijpaden en je gaat over het
brugje van de Mechelderbeek. Je komt op een 4-sprong weer met een kruisbeeld, daar ga je links af
(=Hillishagerweg) en 120 m verder rechts het pad op. Bij 4-sprong rechtsaf maar wel eerst
oversteken.(=Capucijnenweg).
3. Vòòr het voormalige Arnold Janssenklooster, nu is het Zorgdomein Wilderberg, rechts af. Sta hier
even stil bij de gedenksteen van de opgepakte verzetslieden. Je loopt nu op de Via Coriovallum
maar ook op het pelgrimspad naar Rome en Santiago de Compostela. Bij 4-sprong met
kruismonument de Gulkoel, omgeven door een bijzondere tuin, ga je rechtdoor. Zijpad rechts
negeren. Na de volgende 4-sprong met kruisbeeld, waarop tekst “pelgrimsweg naar Santiago”, het
1e pad links ingaan. Dit pad volgen en bij weer een 4-sprong rechtdoor. Negeer de zijpaden. Aan
het einde van dit pad ga je rechtsaf. (=Mamelisserweg).
4. Je loop nu Vijlen weer in. Bij 3-sprong links aanhouden richting Vaals, Epen, Slenaken. Je ziet de
Martinuskerk al liggen waar het eindpunt is van deze wandeling.

Over de Via Coriovallum
De Via Coriovallum is een pelgrimswandeling en kan een onderdeel zijn van de Camino naar Santiago de
Compostela of naar Rome . Maar het is ook een oefencircuit voor hen die er over denken een
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela of naar Rome te gaan ondernemen. Je kunt 1 tot 5 dagen
lopen. De totale lengte van de route is 90 kilometer maar ook gemakkelijk op te delen in kortere trajecten.
Wie 10 km genoeg vindt, stopt ermee en gaat volgende keer verder. Er is altijd wel een treinstation of
bushalte in de buurt.
Ook is de Via Coriovallum een tocht van bezinning om even je hoofd leeg te maken. Innerlijke rust is het
nieuwe succes, de nieuwe rijkdom.
Maar er zijn ook Caminootjes of rondjes van 5 tot 15 km. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostela
heet Camino. Je loopt dan altijd over een gedeelte van de Via Coriovallum en dan weer terug naar het
beginpunt. En met een pelgrimspaspoort kun je stempels verzamelen en op sommige plaatsen reductie of
andere voordelen krijgen. Bestellen van een pelgrimspaspoort en alle verdere informatie op vind je op
www.viacoriovallum.nl

