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Deze boswandeling met hellingen loopt o.a. door het Holsetter en Vijlenerbos. U passeert het dorpje 
Holset. Op meerder plekken heeft u prachtig uitzicht. 
 
                                                             
 
Startadres: Hotel De Linde, Vijlenberg 33, Vijlen.  U mag parkeren op de parkeerplaats van het hotel 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,28 km 2.50 uur 145 m 201 m 

 
 
 
 
 
 

19. VIJLEN 12,3 km 
 

1. Met de rug naar het hotel gaat u R de 
doorgaande weg door het bergdorpje Vijlen 
omlaag. Negeer bij stenen wegkruis zijweg rechts 
omhoog. U passeert rechts de mooie St. 
Martinuskerk (1860-1862), die te bezichtigen is.  
 

(U kunt ook een rondje rond de kerk lopen. Vanaf de 
begraafplaats heeft u prachtig uitzicht over het 
vijfsterren landschap Zuid Limburg)).  
 

Meteen daarna bij kunstwerk “de zeven Rotten” 
(7 gehuchten van Vijlen uitgebeeld in zeven zaden) 
en waterpunt van WML gaat u R over de 
klinkerweg. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u L (St. Martinusstraat) omlaag. Aan de 3-sprong 
bij wegkruis en zitbank gaat u R (Pastorijweg) 
verder omlaag. Negeer zijweg rechts en links. 
Aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u R 
(Oude Trichterweg/wit) omlaag.  
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over het 
Selzerbeekdal en op de abdij Sint Benedictusberg in 
Mamelis, beter bekend onder de naam “Abdij van 
Mamelis” (1923)).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u R (Oude Akerweg/wit) 
omhoog. Vlak daarna voorbij ingang naar   
vakantiebungalowpark Landal Reevallis, het 
hoogst gelegen bungalowpark van Nederland, 
wordt de asfaltweg een veldweg.  
 

(Links heeft u mooi uitzicht o.a. op het hoog gelegen 
Duitse dorpje Orsbach).  
 
2. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong RD. Meteen  
daarna gaat u aan de 3-sprong bij veldkruis, 
wegwijzer en zitbank L (wit) omlaag. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Harles bij wegwijzer 
en verkeersspiegel loopt u RD (wit) omhoog. Aan 
de  4-sprong bij stenen wegkruis gaat u R 
(wit/Grenz Routen 6) de veldweg, die later een 
smal hol pad wordt, omhoog. Boven aan de 4-
sprong gaat u L (geel) de veldweg omlaag. 
 

(Als u hier aan de 4-sprong 10 m RD loopt, dan komt 
u links  bij het ongevalskruis van de 12 jarige Wiel 
Heuts. Hij  werd hier op 1 juli 1919 tijdens het 
“heunen” (koe laten grazen in de wegberm) door een 
verdwaalde kogel gedood. Wie de schutter was, is 
nooit achterhaald. De route volgend heeft  u voor u 
mooi uitzicht over Vaals en op de Wilhelminatoren op 
de Vaalserberg, een uitzichttoren met lift en een 
glazen “skywalk” op 34 m hoogte. Een bezoekje 
waard).  
 

Voorbij zitbank steekt u het Hermansbeekje over. 
Boven aan de asfaltweg in Holset gaat u RD. 
Beneden aan de doorgaande weg bij wegkruis en 

wegwijzer gaat u R (geel/geel-rood) omhoog. Vlak 
daarna gaat u bij mooi vakwerkhuisje (18e/19e 
eeuw), met binnenplaats en voormalige schuur 
gebouwd met breuksteen, bij verbodsbord L de  
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(U passeert meteen rechts de “Heiligenmuur van 
Holset” daterend uit het einde van de 18e eeuw. Zie 
infobord. Hier aan het graspad ligt rechts een biotoop 
(paarpoel) van de vroedmeesterpad.  Zie infobordje 
bij poel).   
 

Boven aan de 3-sprong voor de 
horecagelegenheden gaat u R langs het mooie 
Lambertuskerkje.  
 

(Dit mooie kerkje is bekend als pelgrimskerk van Sint 
Genoveva, de patroonheilige van Parijs. Het kerkje is 
ook zeer geliefd bij trouwlustigen).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat 
u L (geel) omhoog. Steek bij stenen en houten 
wegkruis de voorrangsweg over loop RD (geel) 
de asfaltweg, die meteen een veldweg wordt omhoog.  
 

(Meteen voorbij grote trafokast en verbodsbord ziet u 
links achter de haag Sneeuwwitje en de zeven 
dwergjes).  
 
3. Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u 
RD (geel) het bospad door het Holsetterbos 
verder omhoog.  
 

(Als u hier aan de 3-sprong even R gaat, dan heeft u 
weer mooi uitzicht over het Selzerbeekdal).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(groen/geel-rood) verder omhoog. Negeer 
zijpaden en blijf het stijgende pad RD volgen. 
Steek boven bij stenen wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD (rood) over het 
brede pad met rechts van u een parkeerplaats en 
links een ruiterpad.  
 

(Als u hier 200 m L  de doorgaande weg omlaag 
loopt, dan komt u bij brasserie Lodge met binnen en 
vanaf het terras prachtig uitzicht).  
 

Na 100 m loopt aan de 3-sprong bij zitbank RD 
(geel plaatje met groene driehoek/ mountainbike 
route).  
 

(U verlaat hier de rode en de geel-rode route. Hier ligt 
links één van de grafheuvels behorende bij het 
geologisch monument “Grafheuvels Malensbosch”. 
Dit zijn grafheuvels uit de bronstijd).  
 

Na 250 m gaat u aan de 3-sprong  RD (geel plaatje 
met groene driehoek) omlaag.  
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4. Negeer zijpaden en blijf dit pad 1 km RD 
(groene driehoek op geel plaatje) door het 
Vijlenerbos volgen, waarvan 100 m steil omhoog.   
 

(Na 200 m heeft u bij weiland links mooi uitzicht over 
Vaals. Hier ziet u ook weer de Wilhelminatoren op de 
Vaalserberg. Achter de flats in Vaals (links van de 
kerktoren) ziet u het hooggelegen 
Universitätsklinikum Aachen. Het ziekenhuis heeft in 
totaal circa 1250 bedden en ongeveer 6000 
werknemers, die werkzaam zijn in 34 klinieken en 25 
instituten).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R (geel plaatje met 
groene driehoek het brede pad omhoog. Boven 
aan de 4-sprong bij zitbank en afsluitboom gaat u 
bij verbodsbord R (GrenzRouten 6) over het 
brede pad met rechts van u een  ruiterpad.  
 
5. Aan de Y-splitsing bij afsluitboom gaat u L 
(blauw-geel/GR6/rood). Negeer zijpaden en volg 
dit pad 2 km RD (rood/GR6).  
 

(Na 750 m heeft u links door de bomen prachtig 
uitzicht over het Belgisch grensgebied).  
 

Na 1,7 km passeert u bij zitbank een 
herdenkingskruis en blijft u RD (rood) lopen.  
 

Dit Patriarchaal/Byzantijns kruis (vier armen, de 
bovenste iets korter dan de onderste) is hier 
geplaatst ter herinnering aan de Russische 
krijgsgevangenen die tussen 1916 en 1918 hier de 
dood vonden toen ze via de dodendraad naar 
neutraal Nederland wilden vluchten. Zij waren 
werkzaam aan de lange hoge spoorbrug bij het 
Belgische Moresnet.  De dodendraad, die liep van de 
Vaalserberg tot aan de Noordzee in Zeeland,  was de 
elektrische draad die de Duitse bezetter van België in 
1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
spande en onder hoogspanning zette om te 
voorkomen dat Duitse deserteurs, Russische 
dwangarbeiders en Belgische burgers naar het 
neutrale Nederland vluchtten. Honderden lieten het 
leven aan de draad)     
 

Aan de 4-sprong loopt u verder RD (rood). Aan de 
ongelijke 4-sprong bij oude grenssteen gaat u RD 
(groene driehoek op geel plaatje). (U verlaat hier 
de rode route)   

 

6. Negeer na 200 m zijpad links omlaag en blijf 
het dalende pad RD volgen. Aan de 4–sprong 
gaat u RD (groene driehoek op geel plaatje). Let 

op! Aan de 5-sprong gaat u R (blauw) omhoog. (U 

verlaat hier de route van de groene driehoek op geel 
plaatje) 
 
7. Na 50 m steekt u bij afsluitboom de 
doorgaande weg over en loopt u bij de volgende 
afsluitboom RD over het bospad. Aan de 5-
sprong met ruiterpad gaat u RD omlaag. Beneden 
aan de 4-sprong bij afsluitbomen gaat u L het 
brede bospad omlaag. Blijf dit dalende brede 
bospad, dat later een smal hol dalend pad en 
daarna een veldweg wordt, 1,5 km RD volgen. 
Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw/geel-rood) 
verder omlaag. Negeer bij afsluitboom zijpad 
rechts omhoog. Meteen daarna, 10 m voor ingang 
weiland gaat u RD (geel) verder omlaag met links 
van u het weiland en poel. Het pad wordt een hol 
pad. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel) verder het 
holle pad omlaag. Negeer voorbij twee 
veeroosters/klaphekken klaphek rechts en volg 
de veldweg RD. Negeer bij boomkruisje breed 
graspad rechts omlaag. Aan de asfaltweg in de 
buurtschap Vijlenstraat gaat u R. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij muurkruis gaat u L 
(groen/Vijlenstraat) omlaag. 
 
8. Aan de T-splitsing gaat u R (Vijlenstraat). 
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing bij 
wegkruis R (geel) de doodlopende omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de hooggelegen St. 
Martinuskerk.. Even verder ziet u rechts (no.45) een 
met aarde bedekte eco-woning. Trouwens de 
hoogstgelegen kerk van Nederland is de voormalige 
protestantse kerk in Vaals).  
 

Steek beneden via het bruggetje de 
Mechelderbeek over. Aan de 3-sprong bij het 
vakwerkhuis ‘Heerlijkheid Vijlen”/nr. 49A) loopt u 
RD (geel) het (voet)pad omhoog. Boven bij 
Mariabeeld gaat u RD het trappenpad omhoog. 
Boven aan de asfaltweg gaat u R. Negeer bij 
stenen wegkruis zijweg links omhoog en u komt 
weer bij het hotel, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken.  . 
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