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Deze enkele wandeling is prima te combineren met wandeling 1011 en met een overnachting in Epen of 
Holset. Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling wandelt u via de buurtschap Harles 
naar de rand van Vijlen. U blijft op hoogte lopen langs velden en akkers richting de buurtschap Partij en via  
mooi stuk door de weilanden langs de Geul komt u in Mechelen waar genoeg horeca ligt voor een pauze. 
Vanuit Overgeul loopt u door het bos omhoog en wacht u een prachtig panorama. U daalt af naar de 
buurtschap Dalbissen en wandelt langs bosranden en door weilanden naar de buurtschap Eperheide. Na 
een stuk door de weilanden volgt u een panoramisch pad langs de bosrand met mooi uitzicht en dan komt 
u in de buurtschap Diependal. Hier wandelt u door een prachtig dal en via weilanden komt u bij Herberg De 
Smidse in Epen.   
 

Startpunt: Café Herberg Oud Holset, Holset  54, Holset Lemiers. 
 

 
 

1012. HOLSET 18,5 km 
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u L en u 
passeert het mooie met natuursteen gebouwde 
Lambertuskerkje (12e eeuw), dat u zeker even 
moet binnenlopen.   
 

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

Beneden aan de T-splitsing bij groot wegkruis 
type vliegermodel gaat u R omlaag.  
 

(U passeert  rechts de ”De Heiligenmuur van Holset” 
daterend uit het einde van de 18e eeuw. Zie 
infobord).  
 

Negeer bij verbodsbord smalle 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, die 
beneden voorbij het Hermansbeekje een 
stijgende veldweg wordt.  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).  
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R (geel-
rood) de holle weg, waarin een grote  
dassenburcht ligt, omlaag.  Beneden in de 
buurtschap Harles gaat u aan de ruime 3-sprong 
bij vakwerkhuis met muurkruis L over de 
asfaltweg en u passeert een gemetselde pilaar 
met daaraan een waterpomp. (Hier stroomt het 

Harleserbeekje onder de weg door). Aan de 3-
sprong bij wegkruis gaat u R (wit/Harles 18-19-20) 
omhoog. Voorbij het laatste huis (nr. 20)  en 
manege volgt u RD (wit) de licht dalende veldweg 
met voor u in de verte de kerk in het Duitse 
plaatsje Orsbach. Aan de T-splitsing bij zitbank 
en wegkruis gaat u L richting Vijlen. Meteen 
daarna aan de 3-sprong loopt u RD (wit). Volg 
geruime tijd deze veldweg met rechts mooi 
uitzicht over Selzerbeekdal  en even verder ziet u 

links de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-
1862) in Vijlen.  Na 750 m loopt u bij ingang  van 
vakantiepark Landal Reevallis, het hoogstgelegen 
vakantiepark van Nederland, RD over de 
asfaltweg. Meteen daarna aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (Oude Trichterweg) omhoog.  
Negeer meteen trappenpad links omhoog. Boven 
aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u 
RD (Oude Trichterweg) langs de dorpsrand van 
het bergdorp Vijlen.  
 

(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)).  
 

Negeer zijwegen links. Aan de T-splitsing gaat u 
R (Mamelisserweg). 
 

2. Meteen daarna gaat u bij verbodsbord L (rood) 
over de veldweg, die later een smaller pad wordt.  
 

(Indien even verder de rode vlag van de schutterij 
hangt, draai dan om en ga R over de asfaltweg. Even 
verder aan de 5-sprong bij ANWB wegwijzer gaat u R 
richting Mechelen. Na 500 m gaat u aan de 4-sprong 
bij wegkruis R (blauw/rood) over de veldweg. Aan de 
volgende 4-sprong bij veldkruis gaat u L (blauw). Ga 
dan verder bij **** in dit punt).  
 

Even verder passeert u links de 2 schietbomen 
met kogelvanger van schutterij St. Joseph  
(1901). Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw) even 
omhoog.  **** Na bijna 1 km gaat u aan de 4-
sprong bij betonnen weg  R.  Vlak daarna aan de 
 4-sprong bij veldkruis gaat u RD  (rood) over de 
brede veldweg. (U passeert meteen links een 
zitbank met prachtig uitzicht).  
Negeer na 350 m graspad links omlaag en loop 
verder RD (rood/zwart) over de hooggelegen 
veldweg.  Aan de 4-sprong bij 3 zitbanken en 
veldkruis gaat u RD (zwart) omlaag  
 

(Beneden passeert u rechts het Arnold Janssen 
Klooster dat tot medio aug. 2017 dienst deed als 
klooster, bezinnings- en retraitehuis. Het werd 
bewoond door de missiezusters van de H. Geest. 
Deze orde  werd in 1889 gesticht door de H. Pater 
Arnold Janssen).  
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Steek bij gedenksteen (verzetsstrijders), wegkruis 
en ongevalskruis de doorgaande weg over en ga 
RD (zwart) de veldweg omlaag.  
 

(Hier kwam op 8 april 1946 de 21 jarige uit Mechelen 
afkomstige Angèle Pleyers om het leven. Zij is in de 
bocht van een vrachtwagen gevallen die melkbussen 
vervoerde).  
 

Aan de 3-sprong vóór de regenwaterbuffer 
Gulkoelerweg gaat u RD (zwart).  Vlak daarna aan 
de volgende 3-sprong gaat u L (zwart).  Steek de 
voorrangsweg en loop bij betonnen wegkruis 
(1981) RD (zwart) de asfaltweg/veldweg omlaag. 
Beneden aan de 3-sprong gaat u R (rood) en na 
20 m gaat u bij zitbank L over het (gras)pad met 
links van u de bosrand en rechts een groot 
weiland. Het pad buigt naar links.  
 

3. Aan de 3-sprong bij gedichtsteen en diep 
ingesneden Geul gaat u R (rood/zwart) met rechts 
van u de meanderende Geul. Negeer zijpaden en 
volg het pad geruime tijd RD (rood/zwart) door de 
weilanden. Bij twee draaihekjes (stegelkes) loopt 
u verder RD (rood/zwart). Aan het eind loopt u RD 
(rood/zwart) over het smalle pad gelegen tussen 
afrasteringen. Aan de klinkerweg in Mechelen 
gaat u R met links van u de Mechelderbeek. (Als u 
hier L de Hoofdstraat volgt komt u bij diverse horeca). 
Waar de klinkerweg bij het leuke  huis (nr. 42) 
eindigt, loopt u RD langs de doorgaande weg met 
rechts van u de Mechelderbeek, die hier vlakbij in 
de Geul stroomt. U steekt de Geulbrug over. 
Vervolgens steekt u de molentak (Bovenste 
molen) van de Geul over. Meteen daarna voorbij 
oorlogsbunker en gedenksteen en bij 
vakwerkhuis Hoeve Plei gaat u R 
(Overgeul/geel/rood). Aan de 3-sprong bij 
vakwerkhuis met muurkruis gaat u L (geel) de 
doodlopende weg omhoog. De asfaltweg wordt 
een stijgend hol pad. 
 

(U passeert meteen links het ongevalskruis van 
Kelsey Sijstermans. Dit 9 jarig meisje kwam in 
oktober 2003 bij het spelen in een nabij gelegen 
schuur onder een vallende deur terecht.  
 

Omhoog lopend passeert u een eind verder bij twee 
ingangen van weilanden  links het herinneringsplaatje 
aan de Amerikaanse luitenant Clinton Winters, die 
hier in het rechts gelegen weiland op 26 dec. 1944 
dood is gevonden. Zuid-Limburg was toen al bevrijdt. 
Zie infobordje. Kort voor Kerstmis 1944 stortte hier in 
nabijheid  zijn eenpersoons jachtvliegtuig type 
Thunderbolt neer. Hij is kort daarvoor uit het vliegtuig 
gesprongen. Hij ligt begraven op de Amerikaanse 
Begraafplaats in Margraten en liet in het dorpje 
Hayti,in de staat Missouri een vrouw en een 6 
maanden oude baby achter). 
 

Na circa 500 m gaat u bijna boven via draaihekje 
L (geel) het weiland in en volg het pad door het 
weiland omhoog. Via volgend stegelke komt u in 
het bos. Volg nu het stijgende bospad geruime 
tijd RD (geel).  
 

(Vlak na het draaihekje ziet u links een Mariagrotje 
met de tekst 1906-1956. In het metselwerk rondom 

het Mariabeeld zijn oude hulzen van kogels verwerkt. 
Een eindje verder passeert u links aan een boom een 
kastje met daarin het beeldje van de H. Gerardus. Dit 
pad was vroeger een geliefd wandelpad van de 
paters van Wittem).  
 

Boven aan de 3-sprong voor ingang van weiland 
gaat u L (geel).  Negeer bospad rechts en loop RD 
(geel) omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel) 
verder omlaag.  Bij zitbank, veldkruis en het 
geologisch monument Grindgroeve Bissen (zie 
infobord) buigt het pad links langs de bosrand en 
groot weiland omlaag.  
 

(U heeft hier prachtig uitzicht o.a. op de langgerekte 
buurtschap Schweiberg met zijn prachtige 
vakwerkhuizen. Omlaag lopend ziet u een eindje 
verder links in de verte weer de hooggelegen St. 
Martinuskerk in Vijlen. In weiland ziet u mogelijke 
grazende Schotse Hooglanders (met horens)). 
 

4. Beneden in de buurtschap Bissen loopt u RD 
over de klinkerweg. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij wegwijzer en wegkruis gaat u L de 
smalle klinkerweg omhoog langs huisnr. 7 
richting Heijenrath. De klinkerweg wordt een licht 
stijgende veldweg, die u circa 1,5 km RD volgt.  
 

(150 m verder passeert u het ongevalskruis van de 
13 jarige Johannes Leonardes van Hautem. De 
jongen is hier op 6 april 1878 verongelukt met paard 
en wagen. Hij is van de wagen gevallen en met zijn 
hoofd onder een wiel terecht gekomen).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u 
RD verder omhoog. Negeer bij veldkruis en wit 
vakantiehuisje zijpad rechts omhoog en loop RD 
verder langs de bosrand. Negeer in het bos twee 
zijwegen rechts en loop verder RD (zwart) over de 
veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD de veldweg, 
die later een stijgende asfaltweg wordt, omhoog.  
Boven aan de T-splitsing, met links een zitbank, 
gaat u R. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Gulperweg/zwart).  Let op!  Na 100 m gaat u bij 
het draaihekje R (rood) en steek het 
weiland/grasveld RD omhoog over.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend prachtig uitzicht over 
het  5-sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Loop dan boven RD (rood) over het smalle pad 
gelegen tussen hagen en afrasteringen.  
 

(Kijk hier ook nog even achterom).  
 

Aan de asfaltweg in de buurtschap Eperheide 
gaat u L (rood) over de asfaltweg. Negeer breed 
zijpad rechts.  
 

(Bij huisnr. 10 en 12 passeert u 2 mooie 
vakwerkhuizen (18e eeuw)).  
 

Aan de T-splitsing bij groot Mariabeeld 
(Troosteres van de Bedroefden), waterpomp, twee 
zitbanken en wegkruis type vliegermodel gaat u 
L. Let op! Na 50 m, tegenover het mooie 
vakwerkhuis (nr. 42) en meteen voorbij de 
voormalige herberg (nr. 33) genaamd De òw 
Herberg (1931), gaat u R (rood) over het pad 
gelegen tussen twee hagen.  
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Steek bij twee stegelkes de “betonweg” over en 
loop RD (rood) het weiland met links van u een 
meidoornhaag.  
 

(In het vakantie hoogseizoen wordt dit weiland soms 
gebruikt als camping. Loop dan midden door het 
weiland RD).  
 

Via draaihekje komt u in het volgend weiland. Ga 
nu R (rood) door het weiland met rechts 
afrastering/boomgaard. In de hoek gaat u verder 
door het weiland met rechts afrastering/rij bomen   
 

5. Via  stegelke verlaat u het weiland en komt u in 
het bos.  Loop nu nog 20 m RD (rood). Aan het 
brede bospad bij boomkruisje gaat u L 
(blauw/rood) over het brede bospad. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (blauw/rood) 
over het dalende brede bospad. Negeer 
zijpaadjes. Aan de 3-sprong bij bosrand, groot 
weiland, zitbank en het straatnaambord 
“Oosterberg” gaat u R (blauw/rood) omlaag langs 
de bosrand en weiland.  
 

(Hier bij  zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. in de 
verte op de steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in de Duitse grensstreek.  
 

Een eindje verder na de bocht naar rechts passeert u 
rechts een zitbank waar u kunt uitrusten en genieten 
van het schitterende uitzicht).  
 
Na 300 m beneden aan de 3-sprong bij zitbank, 
wegwijzer en krijtrots van Hermans (voormalige 
kalkgroeve/zie infobord) gaat u R/RD (blauw/geel) 
verder langs de bosrand en weilanden. Negeer bij 
draaihekje graspad links.  
 

(Voor u ziet u het kasteel Beusdael, waarvan het 
oudste gedeelte (de donjon) waarschijnlijk uit de 13e 
eeuw stamt,  in het Belgische plaatsje Sippenaeken). 
 

Aan de T-splitsing voorbij zitbank gaat u R 
(blauw) langs de bosrand en groot weiland 
omhoog. Negeer bij infobord zijpad rechts 
omhoog.  Aan de 3-sprong in de bosrand gaat u L 
omlaag verder langs de bosrand en weiland. (U 
verlaat hier de blauwe route).  Bij zitbank met de 

tekst “Hans & Gonnie 50 jaar 6-10-2009”buigt de 
veldweg links (geel-rood) omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing gaat u L (geel/blauw) de asfaltweg 
omhoog. Vlak vóór het eerste huis/boerderij van 
de buurtschap Diependal gaat u R over het 
voetpad  
 

(Dit pad kan na regenval aan het begin erg drassig 
zijn. Als het niet te belopen is, volg dan de asfaltweg 
RD langs de melkveehouderij (huisnr. 3). Aan de 3-
sprong bij zitbank en twee wegkruisen gaat u RD 
verder over de asfaltweg. Na 150 m gaat u R het 
trappenpad  omlaag. U passeert twee draaihekjes. 
Voorbij  bruggetje gaat u L. Ga nu verder bij **** in 
punt 6). 
 

6.   Aan de 3-sprong, met links een bruggetje, 
gaat u R.  **** Beneden aan de asfaltweg in de 
buurtschap Terziet gaat u R.  Vlak daarna aan de 
3-sprong bij wegwijzer gaat u L 
(Kuttingerweg/geel) omhoog richting 
Sippenaeken.  Waar de asfaltweg rechts omhoog 
buigt, gaat u bij boomkruis L 
(Smidsberg/geel/blauw) de veldweg omlaag. 
Beneden voorbij Calvariekapel loopt u RD 
(blauw/geel) via draaihekje het weiland in. Volg 
nu het pad RD het weiland. Negeer zijpad rechts.  
 

(Als u hier R gaat, dan kunt u via het bruggetje over 
de Geul naar de Volmolen (18e eeuw) lopen. Als u de 
binnenplaats van de hoeve oversteekt dan komt u bij 
het grote waterrad. Bij het waterrad staat ook een 
bakhuis waar vroeger broden en vlaaien werden 
gebakken).   
 

Meteen daarna steekt u via bruggetje de 
Terzieterbeek over en loop verder RD het weiland. 
Aan de doorgaande weg komt u bij de  knusse 
herberg De Smidse, het eindpunt van deze 
wandeling. 
 

(Als u aan de voorrangsweg L gaat, dan komt u na 
10 m bij de waterput Terpoorterbron (zie infobord).  
 

Het terras van de herberg is “beroemd” omdat het in 
menige reclame te zien is. De herberg is een 
voormalige smederij met winkeltje uit 1911).  

  
 

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.   
 


