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  blz 2 van 4 

 

Deze lange schitterende wandeling gaat langs o.a. de Zieversbeek, de Hermansbeek, de Harlesserbeek en 
de Lombergerbeek. Tevens een groot stuk door het Vijlenerbos. In Vijlen kunt u pauzeren bij café A  Gen 
Kirk en in het Vijlenerbos bij brasserie Lodge. 
 
Startpunt: Café Herberg Oud Holset, Holset  54, Holset Lemiers. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,70 km  3.50 uur  154 m  291 m 

 

 
 

60. HOLSET 16,7 km 
 
1. Met uw rug naar de herberg gaat u R. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Let op! Na  
10 m gaat u  L (blauw) de oprit in richting  
huisnr. 34. Voor de woning gaat u L over het 
smalle pad gelegen tussen hagen/afrasteringen. 
Via draaihekje (stegelke) verlaat u het pad en loop 
RD over het pad gelegen tussen akkers. (Soms 
wordt het pad omgeploegd. Steek dan gewoon RD 
de omgeploegde akker over).  Aan de T-splitsing 
gaat u L (blauw/rood) over de veldweg. 
 

2 Aan de 4-sprong bij wegkruis loopt u RD 
(blauw/Klaasvelderweg) over het voetpad langs 
de doorgaande weg. Bij zitbank gaat u L 
(blauw/Oude Akerweg) richting Harles  
 

3. 100 m voorbij de alleenstaande boom met vijf 
stammen gaat u vóór regenwaterbuffer “Oude 
Akerweg” R over het pad gelegen tussen de 
waterbuffer en akker. Blijf dit pad na draaihekje 
RD volgen. Volg een eind verder het pad door het 
weiland RD omlaag parallel aan de rechts gelegen 
achtertuinen. Beneden in het weiland buigt het 
pad naar rechts en loop RD het kiezelpad 
omhoog. Boven aan de T-splitsing voor 
parkeerplaats in Lemiers gaat u L de asfaltweg 
omlaag. Loop dan RD over het smalle tegelpad.  
 

4. Na trap gaat u beneden in Lemiers aan de 
voorrangsweg L  over de stoep, later fietspad. Na 
250 m gaat u bij vakwerkhuis L (blauw/ 
GrenzRouten 6) de veldweg omhoog. Na 800 m  
aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis in de 
buurtschap Harles gaat u R (wit) de asfaltweg 
omhoog. Waar de asfaltweg bij wegwijzer naar 
links buigt, loopt u bij verkeersspiegel RD (wit) 
over de veldweg.  
 

(Rechts voor u ziet u de hooggelegen Sint-
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).  
 

Boven aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank 
gaat u L (wit).  
 

(Rechts in de verte ziet u hier aan de 3-sprong de 
Abdij St. Benedictusberg in Mamelis).  
 

Let op! Voor de eerste woning (no. 20) gaat u R 
het smalle voetpad (kerkepad) omhoog gelegen 

tussen ijzeren hekwerk en doornhaag en even 
verder gelegen tussen twee meidoornhagen.  
 

(Mogelijk staan  hier brandnetels. Loop dan even 
verder in weiland RD met links van u de doornhaag. 
Ga aan het einde door de afrastering (niet moeilijk) 
van paardenweiland en ga meteen L. Meteen daarna 
gaat u door de volgende afrastering  (niet moeilijk) en 
ga R over het pad. Ga nu verder bij de volgende zin). 
 

Aan het einde van het pad gaat u door het 
draaihekje en volg het pad RD door de rand van 
het weiland/akker met rechts een bosje/graft 
waarin en dassenburcht is gelegen (vandaar het 
gespannen touw). Beneden bij 
regenwaterafvoerpijp gaat u RD het graspaadje 
omhoog. (Rechts ziet u de kerk in de Duitse platst 
Orsbach). Volg boven het paadje, gelegen tussen 
de akkers, RD richting kerk.  
 

(Soms wordt het pad omgeploegd. Steek dan 
gewoon RD de omgeploegde akker over).  
 

Aan het grindpad bij regenwaterbuffer en zitbank 
gaat u RD. Boven aan de kruising in Vijlen gaat u 
RD (Hopschet) de eenrichtingsweg omhoog. 
Voorbij het gedeeltelijk met breuksteen 
gebouwde vakwerkhuis/voormalige hoeve (17e 
eeuw) gaat u aan de T-splitsing L omlaag.  
 
5. Meteen daarna gaat u  beneden aan de 
doorgaande weg bij stenen wegkruis  op sokkel R 
omlaag. Let op! Beneden bij bakkerswinkeltjes en 
bij huisnr. 62 gaat u scherp L (geel-groen) het  
trapje omlaag en loop het stenen trappenpad 
omlaag.  
 

(Als u hier aan de doorgaande weg 50 m RD loopt, 
dan komt u bij het bijzondere Café A Gen Kirk, een 
leuke pauzeplek).  
 

Bijna aan het eind van het trappenpad en voor 
rechts staand beeld van Maria troosteres der 
bedroefden, gaat u L (geel/groen/geel-rood) over 
het paadje met houten reling. Na het klaphek 
loopt u het (gras)pad gelegen tussen afrastering 
omlaag.  
 

(Waar het pad beneden naar links buigt, ziet u rechts 
beneden een met aarde bedekte eco-woning).  
 



  blz 3 van 4 

 

Via draaihekje (stegelke) loopt u de boomgaard 
binnen en loop  RD door de boomgaard waarin 
enkele oude bomen staan met de beschermde 
maretakken/mistletoe. (U loopt hier door 
Mechelerbeekdal). Even verder loopt u voorbij 
stenen  gebouwtje  RD verder door de boomgaard  
 

(Het stenen gebouwtje is het voormalig pomphuisje 
“aan der Kunning”. Zie infobord. Vanaf 2015 is het 
huisje een overwinterplaats voor vleermuizen. Zie 
infobord). 
 

Via draaihekje loopt RD (geel) het pad gelegen 
tussen afrastering omhoog. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R omlaag. Aan de 3-sprong bij 
muurkruis in de buurtschap Vijlenerstraat gaat u 
RD (Groenenweg). Na 50 m gaat u bij 
verbodsbord L (geel) over de veldweg. Na 200 m 
bij “kasseienweg” en tegenover boomkruisje en 
ijzeren hek gaat u L  het brede graspad. gelegen 
tussen afrasteringen omlaag. Negeer bij 
infobordje draaihekje rechts. Via klaphek loopt u 
een weiland binnen, dat u RD omhoog oversteekt 
richting volgende klaphekje. Na dit klaphekje gaat 
u R omhoog richting bosrand.  
 

6. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R het 
bospad omhoog, dat een eindje verder door de 
bosrand loopt.  Aan  de 4-sprong gaat u RD het 
bospad omhoog. (Kijk hier even achterom). Aan de 
T-splitsing gaat u L verder omhoog. Boven aan T-
splitsing gaat u R.  Aan de kruising bij zitbank 
RD. Aan de 4-sprong RD. Aan de Y-splitsing gaat 
u R  omlaag. Beneden aan de 4-sprong bij 
afsluitbomen gaat u RD  omhoog. Boven aan de 
5-sprong met ruiterpad gaat u RD (groen). Steek 
bij afsluitboom de doorgaande weg (Epenerbaan) 
over en loop RD (blauw) bij volgende afsluitboom 
het bos in. 
 

7. Na 150 m neemt u aan de 5-sprong het tweede 
pad L (blauwe rechthoek). (Dus niet de blauwe 
paaltjesroute). Aan de kruising gaat u verder RD 
(blauwe rechthoek) over het brede pad. Negeer 
zijpad rechts omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong 
bij grenssteen gaat u RD (rood/blauwe 
rechthoek/Grenz Routen 6). Na bijna 200 m gaat u 
aan de kruising RD (rood/blauwe rechthoek/GR 
6). Aan de 3-sprong bij zitbank en groot 
Byzantijns kruis (vier armen, de bovenste iets korter 
dan de onderste) gaat u verder RD 
(rood/groen/blauwe rechthoek/GR 6).  
 

(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).  
 

Na 200 gaat u aan de volgende 3-sprong RD 
(rood/GR6). Negeer zijpaden en blijf geruime tijd 
het bos- grindpad door het hoogstgelegen bos 
van Nederland RD (rood/GR6) volgen.  (Na 500 m 
passeert u links een zitbank).   
 

8. Na 750 m, meteen voorbij rood paaltje waarop 
1,5 km staat, gaat u R het bredere bos- grindpad 
omlaag en u passeert meteen links een paaltje 
met geel plaatje met groene driehoek die naar 
rechts wijst.  
 

(U verlaat hier rode  en de GR6 route. Hier staat ook  
een paaltje met groene driehoek op geel plaatje).  
 

Even verder buigt het pad naar links.  
 

(Hier heeft u rechts afhankelijk van jaargetijde mooi 
uitzicht over de Belgische grensstreek en de uitlopers 
van de Ardennen. U ziet hier o.a. de kerk in 
Belgische plaatsje Sippenaeken).  
 

Na 200 m gaat u aan de Y-splitsing R omlaag. Let 
op! Let op! Na ruim 400 m gaat u aan de 4-sprong 
met twee paadjes bij hulstboom (donkere groene 
stekelige bladeren) L het steile “stenige“ 
bospaadje omhoog. (Dit is circa 50 m voordat het 
brede pad “steil” begint te stijgen). 
 

9. Na 150 m boven aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u RD verder omhoog. 100 m verder boven bij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R (rood 
paaltje 2 km) over het brede bospad. Na 250 m  
aan de 3-sprong bij groene stalen afsluitboom 
gaat u L (rood) over het brede pad met rechts een 
ruiterpad. Negeer zijpaden en blijf de bosweg 
geruime tijd RD (rood/groen) volgen. Na 1 km aan 
de T-splitsing bij zitbank en Archeologisch 
Monument (gaat u L (rood/geel-rood).   
 

(Deze ronde heuveltjes (grafheuvels), die hier in het 
Vijlenerbos gevonden zijn stammen uit de tijd van 
de bandkeramiekers en zijn waarschijnlijk tussen de 
3500 en 5000 jaar oud). 
 

10. Steek na 100 m bij “parkeerplaats” de 
doorgaande weg (Epenerbaan) over en loop bij 
groot stenen wegkruis en verbodsbord RD 
(groen/geel-rood) over het bospad dat een dalend 
bospad wordt. 
 

(Wilt u pauzeren, loop dan hier bij afsluitboom R het 
brede pad omlaag met links de doorgaande weg. Na 
200 m bij afsluitboom steekt u de doorgaande weg 
over en komt u  meteen  bij brasserie Lodge waar u 
binnen of op het terras prachtig uitzicht heeft.  
 

Als u hier bij afsluitboom R het brede pad omlaag 
loopt en even verder R het trapje omhoog loopt, dan 
komt u bij het geologisch monument “Grafheuvels 
Malensbosch” bestaande uit zeven grafheuvels Zie 
infobord).  
 

Negeer zijpaadjes. Na 300 m gaat u aan de Y-
splitsing L (geel/groen/geel-rood) verder omlaag. 
Aan de 3-sprong aan de bosrand gaat u L 
(geel/groen/geel-rood).  
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(U passeert meteen links een zitbank, een 
genietplakje. Vanaf de zitbank  heeft u prachtig 
uitzicht op o.a. links de kerk in Vijlen, en voor u op de 
hooggelegen kerk in het Duitse plaatsje Orsbach. 
Beneden (afhankelijk van jaargetijde) ziet u het kerkje 
in Holset).  
 

Volg nu geruime tijd het bospad RD. Na 500 m 
gaat u beneden aan de T-splitsing R 
(geel/groen/geel-rood) het pad omlaag met  even 
verder links een weiland.  Beneden aan de 3-
sprong bij infobord “Holsetterbos” gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R (groen/geel-rood) over 
het graspad met rechts afrastering van weiland. 
Vlak daarna bij grote wilduitkijkpost gaat u R 
(groen) en volg het pad, dat meteen naar links 
buigt met links de bosrand omhoog.  
 

(Rechts ziet u de windturbines (EuroWindPark 
Aachen) in het Duitse Vetschau).   
 

Het pad buigt links (groen) het bos in. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd RD het bospad 
omhoog. Na 600 m gaat u boven voorbij 
afsluitboom R (blauw/GR6). 
 
11. Aan de 3-sprong gaat u R (blauw/GR6). Na 200 
m aan de 4-sprong bij zitbank en ruiterpad loopt u 
RD. (U verlaat hier de blauwe en GR6 route). Aan de 
T-splitsing voor akker gaat u L (rood-geel) met 
links de bosrand.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u voor u  het 
hooggelegen grote Universitätsklinikum Aachen 
(ziekenhuis)). grote Universitätsklinikum Aachen. Het 
ziekenhuis heeft in totaal circa 1250 bedden en circa 
6000 werknemers, die werkzaam zijn in 34 klinieken 
en 25 instituten) 
 

Negeer zijpad links. Aan de kruising gaat u R 
(wit/GR6) omlaag. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd RD het dalende pad. Steek na 900 m 

bij zitbank en wegkruis de doorgaande weg over 
en loop RD (GR6) het smalle  pad omlaag. 
 

12. Aan de 4-sprong gaat u RD. U passeert 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).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u R (geel) de 
veldweg omlaag. 
 

(Voor u heeft u mooi uitzicht over Vaals en op de 
Wilhelmina uitzichttoren op de Vaalserberg, een 
uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op 34 m 
hoogte. Een bezoekje waard).  
 

Beneden 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 rijksmonumentaal vakwerkhuisje “Panhuis” 
(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 gaat u R en u komt 
meteen weer bij de gezellige herberg Oud Holset, 
de sponsor van de wandeling,  waar u nog iets 
kunt eten en drinken. Achter de herberg is een 
groot mooi terras. 
 

Breng ook even een bezoekje aan het prachtige 
Lambertuskerkje dat bekend is als pelgrimskerk van 
Sint Genoveva, de patroonheilige van Parijs. Het 
kerkje is ook zeer geliefd bij trouwlustigen. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


