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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische wandeling tussen de 2 leuke horecazaken A Gen Kirk en 
A Gen Kirk loopt u omhoog naar de buurtschap Hilleshagen. Dan wandelt u over veldwegen naar de rand 
van de buurtschap Elzet.   Voorbij de buurtschap Rott loopt u langs het Elzetterbos omhoog naar een grote 
mooie wijngaard en via leuke paadjes door de velden komt u in de buurtschap Vijlenerstraat.  Dan loopt u 
door weilanden omhoog naar Vijlen naar Herberg A Gen Kirk, een fijne pauzeplek. U daalt af naar de 
buurtschap Mamelis en dan komt u bij de Abdij Sint Benedictusberg, die u kunt bezoeken. Na een stuk 
door het Kolmonderbos loopt u naar  Nijswiller en via een prachtig stuk door de weilanden langs de 
Selzerbeek komt u weer in Wahlwiller.  U kunt ook starten in Vijlen en pauzeren in Wahlwiller. Start dan bij 
punt 4. 
 

Startpunt: Gasterij A Gen Kirk,  Oude Baan 24,  Wahlwiller. 
Vanaf de parkeerplaats J.F.Kennedystraat 4 gaat u R omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R naar het café. 

 

 
 

Startpunt: Herberg A Gen Kirk,  Vijlenberg 115, Vijlen. Naast de zaak is een parkeerplaats. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,68 km  3 uur  93 m  191 m 
 

 
 

1226. WAHLWILLER - VIJLEN 11,7  km 
 

1. Met uw rug naar de gasterij gaat u L. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij groot wegkruis voor 
de Cunibertuskerk gaat u L (Kruisweg) omhoog.  
 

(Een bezoekje is deze kerk zeker waard. De 
Cunibertus kerk uit de 12e eeuw is bekend om haar 
zestien kruiswegstaties, die in 1946 door de schilder 
Aad de Haas op panelen zijn geschilderd. 
Vermoedelijk is het grote kruis een Missiekruis uit ca 
1870).   
 

Steek boven voorzichtig de voorrangsweg over 
en ga dan meteen bij verbodsbord schuin L de   
smalle asfaltweg, die een hol stijgend pad wordt, 
omhoog. Na bijna 500 m buigt bij zitbank het pad 
rechts omhoog en wordt een stijgend graspad. (U 
heeft hier mooi uitzicht over het Serlzerbeekdal). 
Boven aan de 4-sprong bij veldkruis met grote 
rozenkrans  en 3 zitbanken gaat u L (rood/zwart)  
de brede veldweg omhoog met rondom mooi 
uitzicht. Na  250  m gaat u bij 2 zwerfstenen R 
(zwart) het graspad, dat een hol pad wordt, 
omlaag. Beneden aan de veldweg gaat u R 
(blauw). Meteen daarna aan de doorgaande weg 
bij wegkruis in de buurtschap Hilleshagen gaat u 
R over het voet- asfaltpad.  
 

(U passeert meteen rechts een voormalig bakhuisje 
genaamd ’t Bakkes (klein vakwerkhuis met 

muurkruis).  Even verder passeert u links  (nr. 94)  
het prachtige vakwerkhuis  uit de 17e/18e eeuw).  
 

100 m verder passeert u links de St. Josephkapel 
(1947). Aan de 4-sprong bij wegkruis, wegwijzer 
en zitbank gaat u L (blauw/rood/geel/zwart/ 
Voortweg) de smalle holle asfaltweg omlaag 
richting Elzet. Beneden steekt u bij zitbank de 
Mechelderbeek, een zijbeek van de Geul, over en 
volg dan geruime tijd RD de stijgende brede 
grindweg.   
 

2. Na 600 m gaat u boven aan de 4-sprong bij 
asfaltweg aan de rand van de buurtschap Elzet  
bij wegkruis L (rood/blauw) de veldweg omlaag. 
Beneden steekt u via bruggetje het 
Hermensbeekje, een zijbeekje van de 
Mechelderbeek, over en loop dan RD het smalle 
holle stenige pad omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij boomkruis gaat u R (blauw) over de 
veldweg. Aan de asfaltweg bij verkeersspiegel in 
de buurtschap Rott gaat u L (blauw) omhoog.  
Meteen daarna tegenover houten eco-woning 
(no.63) gaat u R (blauw) de klinkerweg, die bij 
verbodsbord een veldweg wordt,  omhoog.  Aan 
de 3-sprong bij stenen veldkruis gaat u L (blauw) 
over bospad, dat u door en langs de bosrand 
volgt.  

http://www.gasterijagenkirk.nl/
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(Meteen rechts passeert u een infobord “Vijlens 
Verleden” met info in het Nederlands en in het Vijlens 
dialect. Een eind verder passeert u links een 
wilduitkijkpost).  
 

Negeer omhoog lopend zijpad rechts omhoog en 
loop RD tussen de grote wijngaarden door van 
het wijndomein St. Martinus, het eerste 
wijndomein dat Nederlandse rode wijn 
produceerde. 
 

(Wijndomein St. Martinus is het  grootste wijndomein  
van Nederland en is al enkele keren uitgeroepen tot 
beste wijngaard van Nederland en België. Bijna alle 
wijnen zijn bekroond met nationale en internationale 
prijzen).  
 

Boven bij picknickbank (einde haag) loopt u RD 
over de veldweg met rondom schitterend uitzicht. 
Aan de T-splitsing van veldwegen gaat u bij 
bordje “voetpad” RD het trapje omlaag en volg 
schuin rechts het paadje over de akker, die soms 
omgeploegd is, richting alleenstaande eik. Steek 
de asfaltweg over en ga via draaihekje over het 
pad (geel/groen). (In de zomer kan het gras hier 
hoog staan)  Volg nu het dalende en dan stijgende 
pad gelegen tussen afrasteringspalen.  
 

3. Aan de asfaltweg gaat u L (geel/groen) omlaag 
en u passeert rechts bij infobordje enkele fraaie 
vakwerkhuizen. Negeer bijna beneden bij 
verbodsbord veldweg rechts. Vlak daarna aan de 
3-sprong bij muurkruis in de buurtschap 
Vijlenerstraat gaat u RD (Groenenweg). Waar 
deze weg na 200 m begint te stijgen, gaat u na 50 
m bij lantaarnpaal 365 L (geel/geel-rood) via 
draaihekje over het pad gelegen tussen 
afrasteringen Na volgend stegelke loopt u RD 
(geel/groen/geel-rood) door de oude boomgaard 
richting kerktoren.  
 

(U loopt nu door het Mechelderbeekdal. Meteen links 
passeert u het voormalig pomphuisje “aan der 
Kunning” (1928). Zie infobordjes). 
 

U passeert een volgend draaihekje en volg RD 
(geel/rood/geel-rood) het pad gelegen tussen 
afrasteringen.  
 

(Even verder ziet u links beneden een eco-woning 
bedekt met aarde).  
 

Via klaphekje loopt u boven RD over het smalle 
pad met reling. Bij Mariabeeld gaat u R het 
trappenpad omhoog. Boven in Vijlen gaat u L de 
asfaltweg omhoog en na 50 m komt u rechts bij 
Café A Gen Kirk, de sponsor van deze wandeling, 
waar u iets kunt eten of drinken. Men verneemt 
graag wat u van de wandeling vindt.   
 

4. Met uw rug naar de ingang van het café A Gen 
Kirk 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). 
 
 

Meteen daarna aan de 3-sprong bij de voormalige 
kapelanie (1839/huisnr. 123) en het kunstwerk “de 
zeven Rotten” met de zeven zuiltjes, waarop de 
namen van de 7 gehuchten/rotten  van Vijlen 
staan, gaat u bij  waterpunt van WML en  
muurkruis 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) verder omlaag. Negeer zijwegen. 
Aan de  4-sprong bij wegkruis en zitbank gaat u 
RD (Mommegats) de asfalt- veldweg omlaag.  
 

(Voor u heeft u prachtig uitzicht over het 
Selzerbeekdal o.a. op de abdij Sint Benedictusberg in 
Mamelis (1923) waar u straks langs komt. Omlaag 
lopend ziet u boven voor u de kerk in het Duitse 

plaatsje Orsbach).  
 

Na 600 m gaat u aan de T-splitsing L de veldweg 
verder omlaag. Beneden aan de doorgaande weg 
gaat u L en steek bij fietsenstalling via 
oversteekplaats deze weg over en ga L over  
trottoir. Negeer doodlopende zijweg rechts 
omlaag richting buurtschap Mamelis en loop RD 
over het fietspad omlaag. Na 400 m, even voorbij 
km paaltje 18,2, gaat u R over de asfaltweg 
richting Abdij St. Benedictusberg. Even verder 
steekt u het Selzerbeekje  over. 
 

5. Omhoog lopend gaat u aan de 4-sprong, waar 
de asfaltweg zich splitst, L het bospad omlaag 
met links een houten hek 
 

(Als u hier aan de 4-sprong RD omhoog loopt, dan 
kunt u 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 Stilte 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).  
 

Het pad wordt een stijgend bospad. Aan de 3-
sprong met dunne (2019) boom in het midden 
gaat u L het steile bospad omhoog.  Na 50 m gaat 
u boven aan de T-splitsing L.  Na 400 m gaat u 
aan de volgende T-splitsing L het holle bospad 
omlaag. Steek via oversteekplaats de 
voorrangsweg over en loop bij wegkruis RD 
(Kolmonderstraat). U passeert rechts de 
voormalige dependance van de 
scholengemeenschap Sophianum uit Gulpen en 
links kasteel Nijswiller en de bijhorende 
kasteelhoeve.   
 

(Het kasteel stamt uit 1275. In de 17e 18e/ 19e eeuw is 
het kasteel flink verbouwd).  
 

Negeer in Nijswiller bij wegkruis voetpad links. 
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 is in 1905 
ingrijpend vernieuwd). 
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U passeert links een pleintje waar leuke stoelen 
staan. Aan de T-splitsing bij waterpomp en voor 
huisnr. 27 gaat u R (blauw/zwart/Vossenstraat) 
omhoog.  Negeer meteen bij verbodsbord zijweg 
rechts.   Voorbij huisnr. 20 en bij verkeersspiegel 
gaat u L het asfaltpad omhoog.  Aan de asfaltweg 
gaat u L omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Franciscanessenweg). Aan het eind van de weg 
loopt u via draaihekje het weiland in dat u RD 
oversteekt. Via volgende stegelke loopt u RD 
door het volgende weiland/grasland met links 
beneden een boerderij.  
 

6. Na draaihekje gaat u bij wegkruis L (geel) de 
smalle asfaltweg omlaag. Let op!  Vlak voor brug 

en zitbank gaat u R via klaphek het weiland.  Volg 
nu geruime tijd het graspad met links in de 
bosstrook het 14 km lange meanderende 
Selzerbeekje, een zijbeekje van de Geul. Na 1,1 
km gaat u aan de asfaltweg L en via brug steekt u 
het beekje over. Na de brug in Wahlwiller gaat u 
aan de 3-sprong RD (geel/zwart/Einderstraat) 
omhoog.  Aan de volgende 3-sprong gaat u L de 
smalle asfaltweg omhoog. Boven aan de T-
splitsing gaat u R. Negeer bij stenen wegkruis 
zijweg rechts omlaag en u komt meteen bij 
Gasterij A Gen Kirk, sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. De uitbater 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.  

 

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.   
 


