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Een flinke wandeling met hellingen over veldwegen, holle wegen en bospaden door een van de mooiste 
stukjes van Zuid-Limburg. Prachtige panorama's volgen elkaar op. In Holset kunt u pauzeren bij maar liefst 
3 horecazaken. In Vijlen passeert u restaurant Cuba Libre. 
 
Startpunt: Startpunt: Eetbar Litlaf, Rijksweg 66, Nijswiller.   
U kunt langs de doorgaande weg parkeren. Rechts van de zaak kunt u ook parkeren op de parkeerplaats van 
Bergmans & Wijnen. Let op! Parkeerplaats geopend voor bezoekers eetbar LifLaf tijdens de openingstijden. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 16,36 km  4 uur  176 m  250 m 
 

 
 

77. NIJSWILLER 16,4 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van de taverne 
steekt u de doorgaande weg over en ga L over 
het trottoir.  Na 100 m gaat u meteen voorbij 
huisnr. 27 R en ga dan meteen L (geel/zwart) over 
het asfalt- fietspad.   
 

(U loopt nu over het traject van de oude trambaan 
Maastricht-Vaals, die van april 1925 tot april 1938 
operationeel was. Na 500 m passeert u links een 
groot St Jozefbeeld t. h. a. de basisschool Wahlwiller-
Nijswiller (1960-2016), die hier stond. Zie infobord. 
Vlak daarna  passeert u rechts het oefenterrein van 
de politiehondenvereniging Wahlwillerl)  
 

Negeer bij het binnenlopen van Wahlwiller 
zijwegen en loop RD (zwart/geel) door de 
bebouwde kom Van Wahlwiller. Na 200 m gaat u 
aan de 3-sprong bij stenen wegkruis RD. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat u 
L (Kruisweg) omhoog.  
 

(De Sint Cunibertuskerk is zeker een bezoekje 
waard. Ze is bekend om de zestien kruiswegstaties 
geschilderd op panelen door de schilder Aad de 
Haas). Delen van deze kerk stammen uit de 12e 
eeuw. Vermoedelijk is het grote kruis, dat hier aan de 
3-sprong staat, een Missiekruis uit circa 1870). 
 

Steek boven voorzichtig RD de voorrangsweg  
over en ga dan meteen schuin L de smalle 
asfaltweg omhoog, die een hol stijgend pad 
wordt.  
 

(Net voordat het pad naar rechts buigt heeft u 
achteromkijkend  mooi uitzicht op het wijndorp 
Wahlwiller gelegen in het Selzerbeekdal. Boven heeft 
u rondom mooi uitzicht).  
 

2. Boven aan de 4-sprong bij wegkruis en 3 
zitbanken gaat u RD (rood). Steek beneden bij 
wegkruis en wegwijzer de doorgaande weg over 
en loop RD (Voortweg/blauw/geel/rood/zwart) de 
asfaltweg omlaag. Steek beneden via bruggetje 
de Mechelderbeek over en blijf de brede veldweg 
RD (blauw/rood  omhoog volgen.  (Een eindje 
verder ziet u L de hooggelegen kerk in Vijlen). 
 

3. Boven aan de ongelijke 4-sprong bij veldkruis 
in het buurtschap Elzet gaat u L (blauw/rood) de 
veldweg omlaag. (Beneden steekt u een zijbeekje 

van de Mechelderbeek over). Boven aan de 3-
sprong  bij boomkruis gaat u R (blauw).   
 

4. Aan de asfaltweg in de buurtschap Roth gaat u 
L (blauw) omhoog. Vlak daarna tegenover houten 
eco-woning (no. 63) gaat u R (blauw) de veldweg 
omhoog. Bij stenen veldkruis gaat u L (blauw) 
(Hier staat even verder een zitbank). Volg nu het 
pad langs de bosrand. (Een eindje verder passeert 
u een wilduitkijkpost). Neem nu het eerste pad R 
omhoog met rechts van u de bosrand en links de   
wijngaard. Boven aan de 3-sprong gaat u L langs 
de bosrand en verder langs de wijngaard van het 
wijndomein St. Martinus, het grootste wijndomein 
van Nederland. Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd het licht stijgende pad RD langs de bosrand.  
 

(Een eind verder bij zitbank heeft u prachtig uitzicht. 
Hier ziet u weer de hooggelegen  St. Martinus kerk 
(1862) in Vijlen. Rechts daarvan ziet u windturbines 
(EuroWindPark Aachen) in het Duitse Vetschau 
(nabij grensovergang Bocholtz)).  
 

Het pad buigt naar rechts. Meteen daarna aan de 
3-sprong gaat u L verder langs de bosrand en 
met links van u een weiland.. (Hier ziet u links een 
boerderij). 
 

5. Aan de 4-sprong, waar het weiland eindigt, gaat 
u L parallel aan het weiland door de bosrand 
omhoog. Bij zitbank loopt u verder RD.  
(Hier  bij  zitbank (4,5 km) heeft u weer prachtig 
uitzicht. Hier ziet u in de verte steenbergen van 
voormalige steenkoolmijnen in het Duits grensgebied 
(Alsdorf/Herzogenrath)).  
 

Steek voorbij afsluitboom de asfaltweg over en 
loop bij de volgende afsluitboom RD over het pad  
gelegen tussen weiland en bosrand. Bij zitbank 
buigt het pad naar links.   
 

6. Volg nu het pad dat even verder naar rechts 
buigt. Let op! Na 30 m gaat u L Meteen daarna 
gaat u aan de T-splitsing R over het brede 
bospad. 
 

(Een eind verder heeft u bij  zitbank en weiland  weer 
prachtig uitzicht o.a. op het “bergdorpje” Vijlen).  
 



 

Aan de 3- sprong bij afsluitboom gaat u RD (geel). 
Negeer zijpad rechts omhoog en volg het pad 
enige tijd RD (geel). Aan de 4-sprong gaat u R 
(geel) verder over het brede pad. Bij boomkruis 
gaat u L (blauw) over de brede asfaltweg. (Hier 
staat rechts bij infobord een picknickbank).  Vlak 
daarna aan de grote 3-sprong gaat u RD. Let op! 
Neem nu meteen rechts (blauw)  het pad, parallel 
aan de doorgaande weg. Meteen daarna aan 4-
sprong bij zwerfsteen gaat u L (blauw) omhoog. 
(U loopt dus nu parallel aan de doorgaande weg).   
 

7. Negeer bij afsluitboom bospad rechts en loop 
verder RD parallel aan de doorgaande weg. (U 
verlaat hier de blauwe route). Neem bij het 
“bruggetje” het eerste bospad R. 
 

 (U passeert het geologisch monument 
“zandsteenblokken’ (zie infobord)).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong gaat 
u RD (blauw). Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw) 
over het brede bospad.   
 

8. Aan de T-splitsing gaat u L (blauw/wit) door de 
sparrenlaan. Steek de voorrangsweg over en loop 
RD (blauw/groen/GR6) de volgende sparrenlaan. 
Aan de kruising met ruiterpad gaat u RD. Waar 
het brede pad naar links buigt, gaat u bij 
afsluitboom R (groen) omlaag. Negeer alle 
zijpaden en volg geruime tijd het dalende pad RD 
(groen).  
 

9. Bij zitbank buigt het pad rechts (groen) langs 
de bosrand omlaag.  
 

(U bent hier op de helft van de wandeling. U heeft 
hier alweer mooi uitzicht o.a. op het kerkje in Holset).  
 

Bij de wilduitkijkpost gaat u RD (groen) over het 
brede graspad omlaag. Aan de kruising gaat u RD 
(geel/groen) omhoog langs de bosrand en 
weiland.   
 

10. Bij de eerste T-splitsing gaat u L (geel/groen) 
het smalle pad omhoog. 
 

(Na geruime tijd komt u bij een weiland waar u 
prachtig  uitzicht heeft. V.l.n.r. ziet u de kerk in Vijlen, 
de twee torens van de Benedictus abdij in Mamelis, 
de hooggelegen kerk in het Duitse Orsbach en 
beneden de kerk in Holset).  
 

Vlak daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat 
u L omlaag. Aan de T-splitsing bij zitbank en 
veldkruis gaat u L (geel) verder omlaag.  
 

(Hier ziet u rechts Vaals en de Wilhelminatoren op de 
Vaalserberg, een uitzichttoren met lift en een glazen 
“skywalk” op 34 m hoogte. Een bezoekje waard. 
Even verder staan rechts in de berm verschillende 
kaboutertjes op u te wachten).  
 

Steek beneden bij stenen en houten wegkruis de 
doorgaande weg over en loop RD (geel) Holset in.  
 

11. Aan de 3-sprong bij groot wegkruis gaat u RD.  
 

(Als u wilt pauzeren, ga dan hier R omhoog en na 50 
m komt u bij  twee gezellige horecagelegenheden 
t.w. Herberg Oud Holset (terras achterom) en 

restaurant ’t Klükske. Bezoek ook even het mooie 
Lambertus kerkje, dat bekend staat als pelgrimskerk 
van Sint Genoveva, de patroonheilige van Parijs. Het 
kerkje is ook zeer geliefd bij trouwlustigen).  
 

U passeert rechts de “De Heiligenmuur van 
Holset” (zie infobord). Negeer bij verbodsbord en 
bij mooi vakwerkhuisje (18e/19e eeuw), met 
binnenplaats en voormalige schuur gebouwd met 
breuksteen, zijweg rechts omhoog. Meteen 
daarna, waar de doorgaande weg naar rechts 
buigt, gaat u bij wegkruis en wegwijzer L (geel) de  
asfaltweg omhoog.  De asfaltweg wordt een 
dalende veldweg en beneden voorbij het 
Hermansbeekje een stijgende veldweg.  Boven 
aan de 4-sprong  gaat u RD omlaag.  
 

(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, dan komt u na 10 
m 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).  
 

Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R (rood-
geel) de holle weg, waarin een grote 
dassenburcht ligt,  omlaag. 
 

12. Aan de grote 3-sprong bij vakwerkhuis met 
muurkruis in het buurtschap Harles gaat u R de 
asfaltweg omlaag. Waar de asfaltweg bij 
verkeersspiegel naar rechts buigt, gaat u L (wit) 
over de veldweg richting Vijlen.  Boven aan de 3-
sprong bij veldkruis en wegwijzer gat u R. Negeer 
vlak daarna zijweg rechts en volg geruime tijd de 
veldweg RD richting Vijlen.  Aan de 3-sprong 
voorbij bungalowpark Reevallis, het 
hoogstgelegen bungalowpark van Nederland, 
gaat u RD de asfaltweg omhoog. Boven aan de 4-
sprong bij zitbank gaat u RD (Oude Trichterweg).  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over het Selzerbeekdal  
o.a. op de abdij Sint Benedictusberg(1923) in 
Mamelis en rechts boven ziet u de St. Peterkerk 
(1864) in de Duitse plaats Orsbach).  
 

Negeer zijwegen.  
 

13. Aan de T-splitsing bij verkeersspiegels gaat u 
R  (Mamelisserweg) de doorgaande weg omlaag.  
Vlak daarna meteen voorbij huisnr. 19 gaat u bij 
verbodsbord L de veldweg (even) omhoog met 
rondom mooi uitzicht.  
 

(200 m verder passeert u links de 2 schietbomen met 
kogelvanger van schutterij St. Joseph  (1901)).   
 

Na 600 m aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD 
de veldweg (even) omhoog.  Na 1 km gaat u aan 
de 4-sprong bij betonnen weg (eigen weg) R 
omlaag.  Vlak daarna gaat u beneden aan de 4-
sprong bij veldkruis R (geel-rood) de veldweg 
omhoog.   
 

(Als u hier RD omhoog loopt, dan heeft u na 50 m bij 
zitbank prachtig uitzicht (afhankelijk van beplanting 
akker) over het vijfsterrenlandschap Zuid-Limburg). 
 

 



 

Boven bij het vliegveldje van 
modelvliegsportvereniging Aero ’79 wordt de 
grindweg een holle dalende smalle asfaltweg, die 
u RD volgt. Beneden aan de voorrangsweg gaat u 
L.    
 

(Hier ziet u rechts aan de zijkant van de woning 
(hoek Rijksweg/Biesweg) een muurschilderij van O.L. 
Vrouwt. Onder de afbeelding is een bordje geplaatst 

waaruit blijkt dat deze afbeelding is geplaatst ter 
nagedachtenis aan de soldaten H. Hamacher (36) uit 
Kerkrade en soldaat L.C.F. Huntjens (23) uit 
Valkenburg, die hier in de nabijheid gevallen zijn op 
10 mei 1940).    
 

Vlak daarna komt u links weer bij de knus 
ingerichte eetbar Liflaf waar het goed toeven is. 
  

 
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.   

 

 


