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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling wandelt u eerst door de velden over het Plateau 
van Bocholtz naar de buurtschap Baneheide en dan loopt u een ruig pad omlaag langs de Duitse grens 
naar de buurtschap Mamelis. Dan loopt u door velden omhoog naar het bergdorp Vijlen en komt u bij Fiets- 
en wandelcafé A Gen Kirk voor de pauze. Via leuk pad loopt u omlaag naar de buurtschap Melleschet en 
loopt u een pad omhoog naar de rand van Hilleshagen. Via plateau loopt u door weilanden omlaag naar 
Nijswiller. Via mooi licht stijgend pad  komt u weer in de buurtschap Baneheide. Het laatste stuk komt u in 
de buurtschap Bulkemsbroek en via leuk bospaadje komt u weer bij de parkeerplaats.  De avontuurlijke 
afdaling naar Mamelis kan na regenval zeer drassig zijn, draag dan hoge wandelschoenen. Is het pad zo 
drassig, loop dan het beschreven alternatief langs het klooster van Mamelis.  

 

Startadres: Parkeerplaats, Doctor Schweitzerstraat 149, Simpelveld.    
   
 

 
 
Startadres: Café A Gen Kirk, Vijlenberg 115, Vijlen  (tegenover de kerk om de hoek is parkeerruimte). Tel: 
043-3061963.  Geopend: dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. Start dan bij punt 4.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,87 km  4 uur  79 m  211 m 
 

 
 

1088. SIMPELVELD - VIJLEN 15,9 km  
 

1.  Met de rug naar de ingang van de grote 
parkeerplaats gaat u L. Meteen daarna aan de T-
splitsing gaat u L met rechts de basisschool. Aan 
de volgende T-splitsing gaat u L 
(Hemelbergstraat) omlaag.  Waar de asfaltweg bij 
de St. Jozefkapel naar links buigt, gaat u bij twee 
varkensruggen R over het asfalt- voetpad met 
rechts de Eyserbeek. Aan de 3-sprong gaat u L. 
Meteen daarna gaat u aan de asfaltweg L 
omhoog.  Steek de voorrangsweg over en loop bij 
groot wegkruis (1945) RD (St. Nicolaasbergweg) 
omhoog.  
 

(Rechts passeert u woningen (1-11), die in 1916 met 
Kunradersteen zijn gebouwd. Kunradersteen werd al 
door de Romeinen gebruikt bij de bouw van o.a. 
villa’s (grote boerenbedrijven).  
 

Boven aan de T-splitsing gaat u R (groen).  
 

(Links ligt het voormalig NS-station Simpelveld. Het is 
nu het kloppend hart van de Zuid-Limburgse 
Stoomtrein Maatschappij. Een ritje met de stoomtrein 
naar Wijlre en een prachtige wandeling terug kan met 
wandeling no.185).  
 

Steek bij het seinhuis L de spoorwegovergang 
over.  
 

(In dit klassiek seinhuis vindt de aansturing van alle 
wissels en seinen nog plaats d.m.v. trekdraden).   
 

Aan de T-splitsing bij twee zitbanken gaat u L 
(groen/geel) de smalle asfaltweg omhoog. Aan de 
3-sprong bij stenen wegkruis gaat u R de smalle 
asfaltweg verder omhoog met even  verder links 
van u bungalowpark Simpelveld. Bijna aan het 

einde van de afrastering van het bungalowpark 
en tegenover het laatste vakantiehuisje  gaat u R 
(groen) over de veldweg.  Negeer zijpaden en 
volg nu 1,2 km deze veldweg, die een ruime bocht 
naar links maakt.  
 

(U loopt hier over het Plateau van Bocholtz met 
rondom mooi uitzicht. Voor u in de verte ziet u de 94 
m hoge tv-zender in het Eyuserbos. 
 

Even verder ziet u rechts in de verte de beltmolen Op 
de Vrouweheide (1858), de hoogstgelegen 
korenmolen van Nederland).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg.   
 

2. Aan de 4-sprong bij waterput, zitbank, 
waterpoel en kunstwerk Aqua  in de buurtschap 
Baneheide gaat u L (geel).  
 

(Hier staat op de hoek Hoeve Heihof (1704). In deze 
hoeve heeft volgens overlevering Napoleon 
geslapen).  
 

Aan  de Y-splitsing bij wegkruis en zwerfstenen 
gaat u R (Plateweg). Waar de asfaltweg bij huisnr. 
2 naar links buigt, steekt u voorzichtig bij km 
paaltje 18 de voorrangsweg (N281) over en loop 
RD over de brede asfaltweg, die meteen een 
brede grindweg wordt.  
 

(Even verder ziet u links de twee schietpalen van 
kruisboogschutterij St. Henricus Bocholtzerheide 
1891).  

http://www.agenkirk.nl/
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Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD (rood) 
omlaag. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat RD 
(rood/zwart) over de asfaltweg langs de woning.   
 

(Links ziet u  windturbines  genaamd EuroWindPark 
Aachen en kerktoren van de Jacobus de 
Meerderekerk (1869-1873) in Bocholtz).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u R 
(GrenzRouten 7) de veldweg omhoog.  
 

(Boven ziet u links de St. Peterkerk (1864) in de 
Duitse plaats Orsbach).  
 

Negeer zijweg links. Bij grenspaal no. 204 en 
veldkruis gaat u L (rood/Gr 7) omhoog. (U wandelt 
hier precies langs de Duitse grens). Bij bosje en 
afsluitboom negeert u graspad rechts omlaag. 
Negeer bij voormalige nertsfokkerij/Gut 
Bergwiese (1902)  (Duits grondgebied) en het begin 
van het bos bospad rechts en loop RD (GR7) het 
pad omlaag. Het pad wordt een eind verder een 
smal dalend hol pad dat na veel regenval soms 
moeilijk te belopen is.  
 

(Is het pad te moeilijk te belopen, volg dan het 
alternatief beschreven in de laatste alinea).  
 

(De route volgend heeft u bijna beneden mooi uitzicht 
op de buurtschap Mamelis en op de hooggelegen 
kerk van Vijlen. Rechts boven achter u ziet u de twee 
torentjes van de abdij van Mamelis).  
 

Na 700 m gaat u beneden aan de asfaltweg R 
omlag.  
 

3. Meteen daarna aan de 3-sprong bij twee 
kastanjebomen, zitbank, wegkruis en grenssteen 
no. 201 gaat u R  over het grindpad 
(groen/zwart/geel-blauw). Via bruggetje steekt u 
de 14,5 km lange Selzerbeek, een zijbeekje van de 
Geul over, die tussen Vaals en Mamelis de grens 
vormt tussen Nederland en Duitsland en u loopt  
de buurtschap Mamelis binnen.  
 

(Het  prachtige vakwerkhuis rechts met de 
molensteen tegen de muur is de voormalige 
"Schoeërmolen" een rijksmonument uit 1687. Deze 
molen werd gebruikt voor het slijpen en polijsten van 
naalden. Vanaf 1847 graanmolen. De activiteiten zijn 
gestopt omstreeks 1945.  
 

Loop nu RD de asfaltweg omhoog. 
 

Even  verder passeert u links de carré hoeve 
Mamelisserhoeve ook wel Hof Mamelis genoemd 
(huisnr. 21-23). Zie infobord links naast de ingang  
 

Tegenover de hoeve staan enkele mooi 
monumentale huizen.  
 

Hier ziet u schuin rechts achter u de abdij Sint 
Benedictusberg, beter bekend onder de naam “Abdij 
van Mamelis” (1923)).   
 

Boven aan de voorrangsweg gaat u L over het 
trottoir met links mooi zicht op de buurtschap.   
 

**** (Het monumentale wegkruis aan de overkant van 
de rotonde werd in 1932 geplaatst in opdracht van de 
Duitse benedictijnse monniken, de toenmalige 
bewoners van de abdij).   
 

Steek voorbij de rotonde via oversteekplaats de 
voorrangsweg over en ga bij fietsenstalling L  het 
fietspad omhoog Vlak daarna gaat u voorbij het 
bushuisje “Mamelis” en bij de diepe 
regenwaterbuffer R de veldweg omhoog, die na 
100 m links omhoog buigt en een mooie holle 
veldweg gelegen in de bosstrook wordt.  Na 300 
gaat u boven aan de 3-sprong R de veldweg 
omhoog.  
 

(Voor u ziet u de hooggelegen St. Martinuskerk 
(1862) in Vijlen. Even verder ziet u links boven de 
Wilhelmina uitkijktoren op de Vaalsberg).  
 

Na 400 m gaat u boven aan de 4-sprong bij 
wegkruis en zitbank in het “bergdorp” Vijlen RD 
(Pastorijweg) omhoog. 
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over het 
Selzerbeekdal o.a. op de abdij Sint Benedictusberg in 
Mamelis).   
 

Neem nu bij wegkruis en zitbank de tweede weg L 
(Sint-Martinusstraat) omhoog.  Boven aan de 3-
sprong gaat u R over de klinkerweg. Aan de T-
splitsing bij kunstwerk “de zeven Rotten” (7 
gehuchten van Vijlen)  en waterpunt van WML 
gaat u L en u komt meteen bij taverne A Gen Kirk   
waar u binnen of op het terras iets kunt eten of 
drinken.      
 

4. Met uw rug naar de ingang van A Gen Kirk 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u RD 
over het voetpad langs de Sint Martinuskerk, die 
te bezichtigen is. Voorbij schuurtje/garage wordt 
het pad een dalend pad met prachtig uitzicht. 
Beneden voorbij  draaihekje gaat u L  door het 
weiland en na 20 m gaat u R door het weiland 
omlaag. Beneden gaat u bij infobord door het 
draaihekje en ga dan R.  Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong RD over de asfaltweg met rechts 
het gerestaureerde bakhuis (<1829.) waar vroeger 
niet alleen broden en vlaaien werden gebakken 
maar ook bier werd gebrouwen.  
 

(Links ziet u hier een prachtig vakwerkhuisje. Voorbij 
huisnr. 53 ziet u links een met aarde bedekte eco 
woning)  
 

Voorbij de grote hoeve Munnikenhof (17e eeuw) 
gaat u aan de T-splitsing bij stenen wegkruis R 
omhoog.  Beneden aan de kruising bij 
Mariabeeldje en wegkruis in de buurtschap 
Melleschet gaat u R (rood/blauw/groen).  
 

(Na veel regenval kunt u hier ook RD lopen. Ga dan 
verder bij **** in dit punt. De route volgend passeert u 
even verder rechts het ongevalskruis van J. Debets, 
die hier in mei 1911 onder een paardenkar kwam en 
overleed).   
 

Meteen voorbij huisnr. 27 gaat u L over het 
voetpad met links een haag en rechts een akker. 
Na 50 m gaat u L door draaihekje (stegelke)  en 
steek dan schuin R het weiland over.  In de 
linkerhoek gaat u via nauwe doorgang over het 
dalende pad gelegen tussen twee beukhagen. 
Aan de asfaltweg gaat u R omlaag.   
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**** (U passeert u links (nr.56-58) de mooie 
vakwerkhoeve genaamd Boerenhöfke). 
 

De asfaltweg buigt naar links.  
 

(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht op de 
hooggelegen St. Martinuskerk. Links van de weg 
stroomt de Mechelderbeek).  
 

5.  Voorbij het witte huis “Het Dal” met huisnr. 68 
gaat u L (rood) de doodlopende grindweg 
omhoog.  De grindweg wordt bij vakwerkboerderij 
een smal pad met even verder links weer mooi 
uitzicht..  Voorbij 2 stegelkes loopt u RD het holle  
pad omhoog.  Boven in de buurtschap 
Hilleshagen steekt u schuin R de doorgaande 
weg over en gaat u meteen bij wegkruis L (rood) 
over de klinkerweg/asfaltweg langs huisnr. 57. De 
asfaltweg wordt een grindweg.  (Voor u in de verte 
ziet u weer de 94 m hoge tv-toren in Eys). Aan de 4-
sprong bij betonnen weg (“Eigen weg”) gaat u 
RD. Vlak daarna aan de  4-sprong bij veldkruis 
gaat u 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.  Let 
op! Na 200 m buigt de dalende smalle asfaltweg  
iets naar rechts. 50 m verder gaat u schuin R het 
smalle pad door de graft omhoog. Volg boven het 
pad RD met rechts van u de akker en links de 
bosstrook/graft.  Bij eik en wilduitkijkhut gaat u L 
omlaag en loop even verder RD het weiland 
omlaag met even verder links van u struikgewas. 
(Hier heeft u mooi uitzicht over het Selzerbeekdal 
waarin Nijswiller is gelegen). Ga in de opening van 
het struikgewas voor u door het 
draaihekje/stegelke en steek het volgende 
weiland over. Vlak daarna loopt u via het 
volgende stegelke het smalle pad gelegen tussen 
afrasteringen omlaag.   
 

6. Beneden in Nijswiller steekt u de doorgaande  
over en ga L. Na 20 m gaat u R de asfaltweg 
omlaag.  Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R. 
Tegenover huisnr. 10 gaat u L en u steekt de 
Selzerbeek over en volg het asfalt- voetpad RD 
met rechts van u kasteel Nijswiller.  
 

(Het kasteel stamt uit 1275. In de 17e 18e 19e eeuw 
hebben er grote verbouwingen plaatsgevonden Van 
1934 tot circa 1980 hebben in het kasteel de zusters 
Franciscanessen van Heythuysen gewoond).  
 

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L. Aan de 
T-splitsing voor de St. Dionysiuskerk en bij groot 
H. Hartbeeld (1929) gaat u L omlaag.   
 

(De geheel uit kalksteen opgetrokken H. 
Dionysiuskerk bestond reeds in 1178. De oude kerk 
werd in de jaren 1895-'96 aanzienlijk uitgebreid door 
de bouw van de oostelijke partij en in 1905 ingrijpend 
vernieuwd. Van dit kerkje wordt gezegd dat het 
oorspronkelijk een jachthuis of jachthut van Keizer 

Karel de Grote zou zijn geweest. waarvan men later 
een devotiekapel ter ere van St. Dionysius gemaakt 
zou hebben. Het staat in ieder geval vast dat in 1179 
te “Wilra Sancti Dionisli” (Nijswiller) een kapel stond).  
 

Aan de 3-sprong bij waterpomp en voor huisnr. 
27 gaat u R (blauw/zwart) omhoog.  Negeer 
meteen zijweg rechts en bij verkeersspiegel 
negeert u het pad links omhoog. Aan de 3-sprong 
loopt u RD (blauw/zwart) de doodlopende weg 
omhoog. Voorbij het fokbedrijf van Limousin 
koeien wordt de asfaltweg een veldweg. Let op! 
50 meter voorbij het fokbedrijf  gaat u bij zitbank 
en houten reling schuin R (blauw/zwart) over het 
smalle pad langs een grubbe (natuurlijke 
waterloop). Volg dit mooie licht stijgende pad 
circa 700 m RD. Boven aan de 4-sprong bij oude 
knotwilg en veldkruis op het Plateau van 
Bocholtz gaat u RD over de veldweg. Aan de 
asfaltweg in de buurtschap Baneheide gaat u L  
omlaag. 
 

7. Na 200 m gaat u voorbij bord “Einde bebouwde 
kom Baneheide” R (geel/rood) het pad door het 
berkenbos omhoog. Beneden voor groot weiland 
buigt het pad naar links. Voorbij zitbank wordt het 
pad een graspad/veldweg. Aan de 3-sprong gaat 
u RD (rood/groen/geel) de veldweg door het 
mooie droogdal omlaag. Via viaduct loopt u 
onder de spoorlijn door van het toeristische 
Miljoenenlijntje  en loop dan de smalle asfaltweg 
omlaag. Beneden aan de voorrangsweg in de 
buurtschap Bulkemsbroek gaat u R (groen/rood). 
U passeert links de in 1842 met Kunradersteen 
gebouwde hoeve Bulkem (no. 41)).  
 

(Lees even het infobordje dat naast de schuurpoort 
bij muurkruis aan de gevel hangt).  
 

Negeer doodlopende weg links omlaag en loop  
RD (zwart) over het trottoir. U loopt Simpelveld 
binnen. Na 100 m gaat u voorbij inrit/grindweg 
naar rioolgemaal L (zwart) over het voet-
asfaltpad. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L 
het asfaltpad omlaag. Via vlonderpad steekt u een 
moerasgebied over. Aan de asfaltweg gaat u L. 
Negeer meteen asfalt- voetpad rechts en u steekt 
meteen de Eyserbeek weer over.  Aan de T-
splitsing bij stenen wegkruis gaat u R 
(groen/zwart) omhoog.  
 

(U passeert meteen links een waterpomp (in huisje). 
Hier tegenover staat de voormalige korenmolen 
genaamd Oude Molen/Molen van Houben. De 
watermolen stamde uit 1774 en werd gevoed door de 
Eyserbeek. Deze werd ruim een km voor de molen 
afgetakt en vulde de verjaarvijver, die de molen van 
water voorzag. In 1961 is de vijver gedempt. Van de 
oorspronkelijke molen is o.a. de betonnen 
watertoevoergoot (nu bloembak) nog zichtbaar).  
 

Negeer boven bij veldkruis zijpad links omhoog.   
 

(Bijna aan het end van de smalle asfaltweg  passeert 
u rechts een met mergelstenen gebouwde 
voormalige boerderij die uit 1708) 
 



  blz 5 van 5 

 

Aan de doorgaande weg bij groot wegkruis type 
vliegermodel gaat u R. Na 50 m gaar u R  
(Hemelbergstraat) omlaag.  Na 100 m gaat u aan 
de 3-sprong L en u komt weer bij de 
parkeerplaats.  
 

 
Alternatief voor gedeelte van punt  4:  
 

Loop terug. Aan de 3-sprong bij de voormalige 
nertsfokkerij gaat u L en loop tussen de twee 
liggende bomen door. Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong bij haagbeuk  (“gaten boom”) L het smalle 
bospad omlaag.  Negeer zijpaden.   
 

(Omlaag lopend ziet u na 250 m links boven op de 
heuvel een kruis dat op de begraafplaats van het 
klooster staat).   
 

Na 300 m buigt het pad voor ijzeren hek rechts 
verder omlaag. 100 m verder gaat u aan de 3-

sprong L omhoog richting klooster en groot kruis 
staande op sokkel.  
 

(U kunt ook het bospad RD blijven volgen, dat voorbij 
het ronde bakstenen gebouw naar links buigt).  
 

Aan de asfaltweg bij de abdij gaat u R omlaag. 
 

(U kunt hier in STILTE de crypte en de kerk van de 
abdij bezoeken. Na de ingang gaat u L. Op de 
binnenplaats gaat u meteen L en bij bord Stiilte komt 
in de crypte waar 12 altaars staan. Als u de trap 
oploopt en dan L gaat, dan komt u in de sobere kerk 
waar u mogelijk een van de gebedsdiensten (Metten, 
Lauden, Noon, Vespers) kunt meemaken).  
 

Beneden aan de voorrangsweg gaat u L het 
fietspad omhoog. Negeer na 400 m doodlopende 
weg links (Mamelis) omlaag. (U kunt hier even 
Mamelis met de monumentale woningen binnen 
lopen). Ga nu verder bij **** in punt 3.  

  
 
 
Na de wandeling kunt u nog Ivo’s Sportshop bezoeken aan de Kloosterstraat 29 in Simpelveld. De zaak biedt een 
ruime keuze kwaliteitswandelschoenen zoals Lowa, Hanwag, Meindl, Salomon en Teva. Tevens vindt u er 
wandelkleding, rugzakken, stokken etc. 
 

 
 

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.   
 


