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blz 2 van 3
Een wandeling met hellingen door o.a. velden, holle wegen U passeert kasteel Lemiers en het oudste nog
bestaande kerkje van Nederland. Regelmatig heeft u mooie vergezichten. Halverwege komt u in Holset
langs herberg Oud Holset. Parkeer in de buurt van de kerk van Vijlen. In de Pastorijweg is een
parkeerplaats. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R omlaag en loop dan L de doorgaande weg
omhoog richting kerk en u komt bij Herberg A Gen Kirk.
Startpunt: Herberg A Gen Kirk, Vijlenberg 115, Vijlen.
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112. VIJLEN 7,9 km
1. Met de rug naar de herberg gaat u R.
(Voordat u met de wandeling gaat beginnen, kunt u
eerst even een kijkje nemen in de mooie St.
Martinuskerk (1860-1862). Als u via het kerkhof om
de kerk heen loopt, dan heeft u prachtig uitzicht over
het vijfsterren landschap Zuid-Limburg).
Meteen daarna aan de 3-sprong bij kunstwerk “de
zeven Rotten” (7 gehuchten van Vijlen)
en
waterpunt van WML gaat R over de klinkerweg.
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (St.
Martinusstraat) omlaag. Aan de 3-sprong bij
wegkruis gaat u R (Pastorijweg) omlaag. Negeer
zijweg rechts en links. Aan de 4-sprong bij
wegkruis en zitbank gaat u R (Oude Trichterweg)
omlaag.
(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over het
Selzerbeekdal o.a. op de abdij Sint Benedictusberg,
beter bekend onder de naam “Abdij van Mamelis”
(1923)).
Aan de Y-splitsing gaat u L (Oude Trichterweg)
omlaag. De asfaltweg wordt een veldweg. Negeer
zijwegen en volg deze veldweg 1,3 km RD.
2. Steek de voorrangsweg Maastricht-Vaals over
en ga R over het fietspad. Vlak daarna gaat u bij
wegkruis L (Engerweg) over de doodlopende
weg.
(Als u hier R de veldweg omhoog, dan komt u
meteen rechts bij het leuke terras van De Kornuiten
van Koraal.
De route volgend ziet u voor u de hooggelegen kerk
in het Duitse plaatsje Orsbach).
Bij wegkruis en vakwerkhuis (nr. 113) gaat u R
(GR6) het graspad omlaag. Bij zitbank steekt u via
bruggetje de Hermansbeek over en volg het pad
langs de beek omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R
(GR6) de kasseienweg omhoog.

(U passeert meteen rechts het met breuksteen
gebouwd bakhuis (18e eeuw) waar vroeger broden
en vlaaien in werden gebakken. Links passeert u de
kasteelhoeve van kasteel Lemiers (1667) ook wel
Gen Hoes genoemd).
Aan de T-splitsing gaat u R (GR6) over de
asfaltweg/lindelaan.
(Als u hier L omlaag loopt, dan heeft u even verder bij
wegkruis en infobord mooi uitzicht op het kasteel).
Aan de 4-sprong bij wegkruis, zitbank en met
voor u de tweeling torens van de St.
Catharinakerk (1895-1896) gaat u L (blauw) de
doodlopende klinkerweg omlaag.
3. U loopt nu Oud-Lemiers binnen, dat een
beschermd dorpsgezicht heeft.
(U passeert de Sint-Catharinakapel. Dit voormalig
zaalkerkje, gebouwd in romaanse stijl, stamt uit de
12e eeuw en is het oudste nog bestaande kerkje va
Nederland. Zie infobordje. In de fundamenten zijn
Karolingische sporen gevonden, dus het kan zijn dat
de kapel al uit de tijd van Karel de Grote stamt;
wellicht liet de keizer het zelf bouwen als jachtkapel.
Tot 1896 deed de kapel dienst als parochiekerk. De
rijksmonumentale kapel is vooral bekend door de
moderne wandschilderijen van kunstenaar Hans
Truijen, die in bonte kleuren het scheppingsverhaal
heeft uitgebeeld. Kijk even links voorbij het kerkje
naar het leuke huisje!).
Negeer bij bruggetje over de Selzerbeek en oude
grenssteen no. 200 zijpad links en loop verder RD
(blauw/GrenzRoute 6) over de klinkerweg. U
passeert meteen daarna een picknickplaats en
infobord en even verder de stenen grenspaal nr.
198. Negeer zijweg links en de klinkerweg wordt
een asfaltweg. Bij witte carré boerderij gaat u R
over de voetpad/veldweg. Bij ijzeren hek gaat u L
(blauw) over het smalle voetpad gelegen tussen
haag en afrastering.

Steek bij boven wegkruis en wegwijzer schuin
links de voorrangsweg over en loop RD over het
verharde pad. Aan de T-splitsing bij zitbank, aan
de achterkant van het sportcomplex van de
voetbalvereniging Rood-Groen LVC ’01 (Vaals),
gaat u L (blauw/groen/GR6).
(Het sportcomplex van Rood-Groen LVC ’01
(Vaals/Lemiers)
was
tijdens
het
Europees
kampioenschap
voetballen
2000
het
trainingscomplex van de Deutsche National
Mannschaft, die hier vlakbij in kasteel Vaalsbroek
was neergestreken.
Het pad buigt naar rechts met links met rechts
het sportcomplex.
4. Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.
Let op! Neem na circa 50 m, tegenover
parkeerplaats sportcomplex, links het pad dat
parallel loopt aan de asfaltweg aan de rechts
gelegen asfaltweg. Even verder buigt het pad
naar links (blauw) met rechts een hoge haag.
(Rechts ziet u, afhankelijk van jaargetijde, achter de
haag het vakwerkhuis (1634) genaamd Aggene
Banket. Dit was vroeger de voormalige schepenbank
(rechtbank) van Holset in gehuisvest).
Aan het einde van het pad gaat u L (blauw) over
de veldweg. Bij woning wordt de veldweg een
asfaltweg. Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u
R (blauw) de asfaltweg omhoog. Bijna boven
loopt u Holset binnen.
(Rechts tegenover de eerste huizen ligt een
wijngaard van wijndomein St. Martinus. In Holset zijn
horecagelegenheden waar u kunt pauzeren o.a.
restaurant ’t Klükske, en Herberg Oud Holset met
voor en groot achterterras, alle twee heel gezellig!).
Aan de 3-sprong voor de kerk gaat u L.
(U passeert het mooie met natuursteen gebouwde
Lambertuskerkje. Dit kerkje is bekend als
pelgrimskerk van Sint Genoveva, de patroonheilige
van Parijs. Het kerkje is ook zeer geliefd bij
trouwlustigen. Zeker even binnenlopen).
Op het kerkhof, waar enkele oude graven staan,
hangt tegen de kerkmuur een plaquette t. h. a, de
geliefde en markante pastoor Collijn, die van 1969 tot
1993 pastoor van Holset was).
Beneden aan de T-splitsing bij groot wegkruis
type vliegermodel gaat u R omlaag.
(U passeert meteen rechts een kleine St.
Lambertusgrot. (eind 19 eeuw) Als u meteen daarna
bij zitbank over het gras loopt, dan passeert u
meteen links een biotoop (paarpoel) van de
vroedmeesterpad. Zie infobordje bij poel)
Dan passeert u rechts de ”De Heiligenmuur van
Holset” daterend uit het einde van de 18e eeuw. Zie
infobord.
Als u hier L de smalle asfaltweg omlaag loopt, dan
komt u weer op de route)

blz 3 van 3
Negeer bij verbodsbord en mooi vakwerkhuisje
(18e/19e eeuw) met binnenplaats en voormalige
schuur gebouwd met breuksteen smalle zijweg
rechts omhoog.
5. Meteen daarna, waar de doorgaande weg naar
rechts buigt, gaat u bij wegkruis en wegwijzer L
(geel) omhoog. De asfaltweg wordt een dalende
veldweg en beneden voorbij het Hermansbeekje
en zitbankk 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).
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R de
holle weg omlaag waarin links een grote
dassenburcht ligt. Aan de 3-sprong in het
buurtschap Harles bij zitbank onder treurwilg en
vakwerkhuis met muurkruis gaat u L over de
asfaltweg en u passeert een gemetselde pilaar
met daaraan een waterpomp.(
(Hier stroomt bij zitbank het Harleserbeekje onder de
weg door).
Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (/Harles
18-19-20) omhoog.
6. Let op! Meteen voorbij het laatste huis (huisnr.
20 (einde bebouwing) gaat u L het smalle pad
omhoog gelegen tussen een ijzeren hekwerk en
doornhaag, even verder gelegen tussen twee
meidoornhagen.
(Hier kunnen in de zomer brandnetels staan. Loop
dan 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 **** in dit punt..
Ga aan het einde van het pad door het draaihekje
en volg het pad RD. **** Volg nu het pad door de
rand van het weiland/akker met rechts een
bosje/graft
Loop
beneden
bij
regenwaterafvoerpijp het paadje omhoog. Volg
boven dit paadje, gelegen tussen de akkers, RD
richting kerk.
(Soms wordt het pad omgeploegd. Steek dan
gewoon RD de omgeploegde akker over. De kerk
van Vijlen niet de hoogstgelegen kerk van Nederland.
Dat is de voormalige protestantse kerk in Vaals).
Aan de grindweg bij regenwaterbuffer en zitbank
(mooi uitzicht) gaat u RD. Aan de kruising in Vijlen
gaat u RD (Hopschet) omhoog. Aan de T-splitsing
gaat u L omlaag. Meteen daarna gaat u beneden
aan de voorrangsweg bij stenen wegkruis op
sokkel R. U komt weer bij Herberg A Gen Kirk, de
sponsor van de wandeling, waar u nog iets kunt
eten
en
drinken.

