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De rook uit de schoorsteen boven het café verspreidt 

zich over het glooiende landschap rondom de  

Vijlenerberg. Binnen in het donkere deel van het 

café knettert de manshoge open haard. Het ruikt naar vuur. 

Bezoekers wanen zich terug in de tijd. Knus. Vertrouwd. 

Intiem. “Limburgers zijn familiemensen. Die houden van 

gezelligheid. De open haard is daarom altijd aan, ook in de 

zomer. Vuur verbroedert en er komen mooie verhalen bij los!” 

DooDstil

Hank en zijn vrouw Anja wonen zelf even verderop op de 

heuvel. Midden in het Vijlenerbos, net als het café. Vijftien 

’t Hijgend Hert, enige bergHut met goede sneeuw

Hert Blond en Hert Bruin
 

“Kon je Het vinden?”, glimlacHt café-eigenaar HanK van der vleuten. een vraag die Hij zijn 

gasten vaKer voorlegt. en niet voor niets. Boscafé ’t Hijgend Hert is Het Best Bewaarde 

geHeim van zuid-limBurg. met Blond en Bruin eigen Bier. verscHolen in de BeBoste Heuvels 

rondom Het pittoresKe Bergdorpje vijlen. HanK verKlapt meteen nog een geHeimpje: “wist je 

dat we Hier ieder jaar vijf tot zes weKen sneeuw HeBBen? we zitten Hier op 260 meter Hoogte.”

TeksT ????? FoTograFie ??????????

Verscholen in het buitengebied, gekend en 

gewaardeerd bij vaste bezoekers maar een 

verrassing voor de toevallige passant, kent ons 

land nog enkele unieke cafés. Waar de tijd zijn 

eigen gang lijkt te gaan, de waard zijn gasten op 

waarde schat en thuis komen en naar huis gaan 

door elkaar lijken te lopen. In deze aflevering: 

boscafé ’t Hijgend Hert  

bij Vijlen

Hank en Anja van der 

Vleuten voor de ‘enige 

berghut van Nederland’. 



52 landleven - nummer 10 2015 nummer 10 2015 - landleven 53 

lademelk wordt besteld. “De melk is van boer Schrouff, die 

hier ‘beneden’ woont. Hij levert ook de melk voor het maken 

van ijs”, legt Hank uit. “We werken zoveel mogelijk met 

streekproducten. Wat is er nou mooier dan het werken met 

authentieke producten? Mensen waarderen dat. Bloedworst 

van slagerij Vandeberg uit Vaals, geitenkaas van Godelieve 

uit Hombourg, brood uit de houtoven van een bakker uit 

Noorbeek en, heel bijzonder, wijn van onze plaatselijke 

wijnboer Stan Beurskens. Hij heeft wijn gemaakt speciaal 

voor Vijlen. Alleen binnen het dorp verkrijgbaar.” Ook  

’t Hijgend Hert maakt eigen producten: bier en pruimenlikeur. 

“Het Vielener Prümke is onze trots.” Het tweede cafégebouw 

op het terrein van ’t Hijgend Hert is ernaar vernoemd: de 

Proemesjuur. Ook hier een grote open haard en plek voor 

zo’n zestig bezoekers. “Vooral in de winter zitten hier veel 

mensen. Het sluit mooi aan bij het open terras met vuurkorven 

en tafels met lange banken.” Het eigen bier van het café is 

er in twee soorten, Hert Blond en Hert Bruin. “De bruine 

variant is gebrouwen met appel- en perenstroop in plaats 

van suiker. Dat geeft een unieke smaak. Echt een biertje 

voor de winter. Een Hert Bruin bestellen kan maar op één 

manier: je zet je duimen tegen je slapen en wappert met je 

vingers naar de ober. Hoe dat ritueel is ontstaan? Geen idee!” 

jaar geleden liepen ze tegen dit unieke stekje aan. “Op de 

plek van ons boscafé stond een bouwval met wat schuurtjes. 

Vroeger was het een boerderijcafé met de naam Haus  

Waldesruhe, na de oorlog veranderd in Bosrust. Weer later 

werd het een kinderboerderij. Daarna is het failliet gegaan 

en stond het te verpieteren. Anja en ik hebben geen seconde 

getwijfeld over de aankoop. We wisten beiden: zo’n kans 

komt maar één keer in je leven voorbij. Het was pionieren. 

De oude boel hebben we afgebroken, maar alle stenen,  

balken en andere bouwmaterialen van Bosrust hebben we 

hergebruikt. Ik heb wat stenen staan bikken zeg! De buiten-

kant van het oude pand was wit geschilderd. Alles wat na 

het bikken nog wit was, zit nu aan de binnenkant gemetseld. 

En achteraf gezien was dat pionieren natuurlijk fantastisch. 

We sliepen in een stalletje onder een golfplaten dak. ’s Nachts 

hoorde je de uilen erop rondtippelen. Het is hier doodstil in 

het donker. Daar is niets aan veranderd. Als de gasten ’s 

ingesneeuwD

De wintertijd is een geliefde periode voor Anja en Hank. 

“Geloof het of niet, maar we hebben hier iedere winter vijf 

tot zes weken sneeuw. En dan ook echt goede sneeuw. We 

zitten hier op 260 meter boven NAP. Het is hier bij sneeuw-

val kouder dan in de rest van Nederland. De sneeuw blijft 

langer liggen, het is niet van die natte dreksneeuw. Ouders 

komen met hun kinderen sleetje rijden, we hebben zo’n zestig 

sleeën staan. Die kunnen ze gewoon meekrijgen. En we 

avonds huiswaarts keren ervaar je dat meteen, die enorme 

stilte. En het helpt natuurlijk dat mijn buurman anderhalve 

kilometer verderop woont.” 

Proemesjuur

Een groep wandelaars met nordic stokken komt het café 

binnen. Een labrador sjokt mee. “Daar doen we hier niet 

moeilijk over, honden horen bij wandelaars.” Warme choco-

‘ Iedere winter vijf 
tot zes weken sneeuw’

Boven: Het glooiende landschap vanaf de Vijlenerberg.

Boven: Sneeuw plezier op  

een sleetje van het café.

‘ Bezoekers 
kunnen  
hier niet 
internetten’
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idee dat het druk is. Het terrein is groot en overal hebben 

we zithoekjes, binnen en buiten. Gezelligheid kun je maken, 

dat heb ik hier wel geleerd van de Zuid-Limburgers. Als het 

sinterklaasfeest voorbij is, zetten wij een wandeltocht met 

kerststalletjes uit. In 36 weckpotten hebben we mini-kerst-

stalletjes gemaakt die verlicht langs de route door het bos 

staan. En dan lekker eten, want daar houden Limburgers 

van. ‘Knien in ’t Zoer’ of een stoverij van wild zwijn met een 

van onze twaalf streekbieren. Die hebben trouwens fantastische 

namen. Daar zijn ze hier wel creatief in. Wat dacht je van 

‘Hop met de Gijt’, een ‘Dooie Pony’ of een ‘Blonde Bink’? 

Zware biertjes, dat wel!” 

sjuuf ’s ’n Bats

Hank voelt zich als Brabander senang in Zuid-Limburg,  

zoveel is duidelijk. “Dit stukje van Limburg is zo mooi.  

De dom van Aken ligt hemelsbreed op acht kilometer af-

stand. We wonen en werken op een internationaal kruispunt, 

maar het is hier gemoedelijkheid troef. Met een ouderwets 

dorpsgevoel. En hoewel je voor de streekbewoners altijd ie-

mand blijft ‘van de plek waar je vandaan komt’, is het goed 

toeven hier. Ik kan goed met de Zuid-Limburgers overweg. 

Of ik hun taal spreek? Haha, een beetje, maar het is lastig 

hebben ook een schaatsbaantje gecreëerd. De hele buurt 

kan bij een paar graden vorst komen schaatsen. Voor de 

kleintjes heb ik een ton vol met kinderschaatsjes staan. Oudere 

kinderen nemen zelf hun schaatsen mee. Eén keer zijn we 

zelfs helemaal ingesneeuwd, leveranciers konden ons niet 

meer bereiken. We waren afgesloten van de wereld. Gelukkig 

hadden we genoeg op voorraad, want we kregen toch nog 

best wat bezoek. Wandelaars vonden het een mooie uitdaging 

om bij ons langs te komen. Ze wilden wel ervaren hoe het 

was in zo’n serene setting.”  

Het doet Hank terugdenken aan de beginjaren van ’t Hijgend 

Hert. “Elektriciteit was er niet, we werkten met een aggregaat. 

Dat ging best, maar we hadden ook geregeld storingen. Snel de 

kaarsen op tafel en hup, we konden weer verder. Maar na een 

paar jaar heb ik toch een elektrakabel laten trekken naar het 

dorp. Gas voor de keuken wordt nog steeds één keer per 

maand aangeleverd en om druk op de waterleiding te houden 

heb ik een aantal extra pompen laten bouwen. Het water moet 

hier omhoog. Alleen het telefoonkabeltje heb ik zo gelaten 

als het was. En eh… nee, bezoekers kunnen hier dus niet  

internetten. Wel zo rustig toch? Er is wel internet hoor, maar 

hoor. Ik ken een paar uitspraken: ‘sjuuf ’s ’n bats’ betekent 

‘schuif eens een plekje op’ en ‘vir junt nach heem’ is ‘we gaan 

naar huis’. Ik wil maar zeggen: dat leer je niet zomaar!”

dat gebruiken we alleen voor onszelf en de kassa. Anders zou 

dat telefoonlijntje overbelast raken.” 

laurens en zijn aPPeltaart

Anja komt langsgelopen om bij Hank navraag te doen over 

een bestelling. Geheel in caféstijl maakt zij achterop een 

bierviltje een paar aantekeningen. De aanwezige wandelaars 

kijken ondertussen verrukt naar hun appeltaart. Hank schiet 

inwendig in de lach als hij hun verbaasde gezichten ziet. 

“Jaja, die appeltaart van ons geniet faam. Gebakken naar 

oud-ambachtelijk recept, maar vooral de grootte van de  

appelpunt wekt verbazing. Die is enorm. In dit hoogst gelegen 

café van Nederland komt zelfs profwielrenner Laurens ten 

Dam tijdens zijn klimtrainingen geregeld langs om zo’n  

appeltaartje naar binnen te werken.” 

verrast

“Het grappigste aan ’t Hijgend Hert is dat bezoekers die hier 

voor het eerst komen totaal verrast zijn. Niemand  

verwacht een huiskamercafé midden in de bossen, ver van 

de bewoonde wereld. Je hebt als bezoeker ook nooit het 

Voor open
ingstijde
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en inform
atie: 

www.bosca
fe.nl


