
 

 

1349. NIJSWILLER 9,8 km 
 
 

 



  blz 2 van 3 

 

Deze licht heuvelachtige maar gemakkelijke wandeling kunt u prima combineren met wandeling 1350 tot 
een mooie dagtocht van 16,2 km. Vanuit Nijswiller loopt u via een plateau naar de buurtschap Hilleshagen. 
Via leuke paadjes wandelt u langs draaihekjes naar Mechelen. Vanuit Mechelen loopt u o.a. via weilanden 
langs de meanderende Geul naar het dorpje Partij. Dan loopt u over veldwegen naar de rand van het 
wijndorp Wahlwiller, waar u via een prachtig stuk langs de meanderende Selzerbeek naar Nijswiller loopt.  
TIP: U kunt ook starten op de parkeerplaats in Mechelen. 
 
 

 
 
Startpunt: Eetbar Liflaf, Rijksweg 66 te Nijswiller. Tel: 06-51114414. Geopend: vrijdag t/m maandag van 
10.00 tot 18.00 uur.  Ontbijt mogelijk. 
Aan de overzijde van de Rijksweg ligt een parkeerplaats aan de Kerkstraat. 
 

Startpunt: Parkeerplaats achter de kerk van Mechelen, Heerenhofweg 3, Mechelen. Start dan bij punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,81 km  2.20 uur  74 m 78  m 

 
 

1349. NIJSWILLER 9,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Liflaf gaat u R.  
Negeer meteen zijweg rechts omhoog. Na 200 m 
gaat u meteen voorbij huisnr. 86 R over het 
tegelpad langs de haag met links huisnr. 86 A. 
Loop het smalle paadje gelegen tussen 
afrastering en haag omhoog. Voorbij draaihekje 
loopt u schuin rechts boven door het weiland. Bij 
bosstrook gaat u door het draaihekje en loop dan 
RD door het volgende weiland omhoog richting 
grote alleenstaande eik. Boven bij akker gaat u 
RD over het paadje dat meteen daarna bij de hoge 
eik naar rechts buigt met rechts struikgewas en 
links de akker. Beneden in de hoek van de akker 
gaat u L omhoog en ga dan meteen R het paadje 
omlaag. Beneden gaat u L de smalle holle smalle 
asfaltweg omhoog. Boven waar de asfaltweg een 
grindweg wordt passeert u links het vliegveldje 
van modelvliegsportvereniging Aero ’79. 
 

2. Aan de  4-sprong bij veldkruis gaat u R  de 
brede veldweg (even) omhoog.   
 

(U passeert meteen links een zitbank met prachtig 
uitzicht over het 5 sterren landschap Zuid-Limburg).  
 

Na ruim 300 gaat u bij rij eiken L (zwart) tussen 
twee zwerfstenen door het graspad, dat even 
verder een hol graspad wordt, omlaag.  Beneden 
aan de T-splitsing gaat u R omlaag. Vlak daarna 
aan de voorrangsweg in de buurtschap 
Hilleshagen gaat u bij wegkruis en zitbank R het 
klinkerpad/voetpad langs de doorgaande weg 
omlaag.  
 

(U passeert meteen rechts een voormalig bakhuisje 
in het dialect ’t Bakkes genoemd. (klein vakwerkhuis 
met muurkruis). Aan de overkant van de weg ziet u 
het prachtige vakwerkhuis nr. 94 uit de 17e/18e eeuw)  

Even verder begint rechts van de weg een asfalt- 
voetpad dat u RD volgt.  
 

(Links passeert u de St. Josephkapel, die in 1947 is 
gebouwd door de bewoners van Hilleshagen uit 
dankbaarheid voor Zijn bescherming gedurende de 
oorlog).  
 

Aan de 4-sprong bij wegkruis en wegwijzer gaat u 
bij zitbank L (blauw/rood/geel/zwart/Voortweg) de 
holle asfaltweg omlaag richting Elzet.  
 

(Omlaag lopend heeft u even verder links prachtig 
zicht op de hooggelegen St. Martinuskerk (1860-
1862) in Vijlen).   
 

Bijna beneden tegenover inrit van huisnr. 1 en bij 
lantaarnpaal nr. 768 gaat u R omhoog en via  
nauwe doorgang bij ijzeren hek loopt u een 
weiland binnen.  Negeer zijpaden en loop via 
draaihekjes (stegelkes)  RD door de weilanden 
met links beneden in de bosstrook de 
meanderende Mechelderbeek. Een eind verder 
wordt het pad een graspad gelegen tussen haag 
en afrastering.    
 

3. Na 1 km gaat u L (zwart/geel) het slingerend 
asfaltpad omlaag. Beneden steekt u via bruggetje 
de Mechelderbeek over. Vlak daarna vóór de 
asfaltweg in Mechelen gaat u bij leuke mozaïek 
zitbank R het asfaltpad omlaag met links dikke 
keien/zitplaatsen openluchttheatertje.   
 

(Bij de dikke keien ziet u aan de overkant van het 
beekje een openluchttheatertje. Dit theatertje, in de 
volksmond bekend als het “stenen hutje” werd 
decennialang gebruikt door de toneelvereniging 
Kunst Door Oefening (1917).  

http://www.eetbarliflaf.nl/
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Jaarlijks wordt hier tijdens de Sacramentsprocessie 
de H. Mis opgedragen).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
omlaag.  Bij vakwerkhuizen gaat u R de 
klinkerweg omhoog.  Let op! Ca. 20 m vóór de 
doorgaande weg en voor de rijksmonumentale 
Johannes de Doperkerk (1810) met het mooie 
interieur gaat u bij huisnr. 19 L het klinkerpad 
omhoog met rechts de terrassen van de sponsors 
van de wandelgids In de Kroeën en ’t Pintje, 
beiden fijne pauzeplekken.  Meteen voorbij café ’t 
Pintje (nr. 25) steekt u de doorgaande weg over 
en loopt u RD (Johanniterpad) het park binnen 
van de Heerenhof.  
 

(Hier hangt rechts aan de muur een infobordje   over 
de Heerenhof die oorspronkelijk de commanderij en 
pachthoeve  van de Johanniterorde, was, die in 1797 
werd opgeheven). 
 

Aan de 3-sprong bij muziekkiosk gaat u L 
omhoog. 
 

(Hier heeft u mooi zicht op de voormalige 
kasteelhoeve waarin nu o.a. een hospice is 
gehuisvest) 
 

Via groot hek verlaat u het park en volg RD de 
klinkerweg met links appartementen en rechts de 
Heerenhof. Loop daarna RD over de 
parkeerplaats.     
 

4. Voor de akker gaat u L het graspad omlaag. 
Meteen daarna bij wegkruis en zijkant 
appartementencomplex gaat u RD het smalle 
graspad omlaag met links afrastering en rechts 
de akker. Een eind verder maakt het pad een 
haakse bocht naar links. Aan de T-splitsing bij 
draaihekjes gaat u R (rood/zwart) over het pad 
met links de meanderende Geul, het snelst 
stromend riviertje van Nederland. Na 500 m, waar 
de meanderende Geul een haakse bocht naar 
links maakt, gaat u bij gedichtpaal L met links de 
meanderende Geul. (U verlaat de 
wandelmarkeringen). Aan de 3-sprong gaat u R 
met links een weiland en rechts de bosrand.  Aan 
de T-splitsing bij zitbank gaat u L over de 
veldweg. Let op! Na 200 m voor achterkant 
verbodsbord gaat u bij “parkeerplaats” R over het 
graspad met even verder rechts een grote akker.    
Via draaihekje volgt u RD het pad door het 
weiland met links van u het ommuurde nonnen 
slotklooster (1851) Mariëndaal (klooster 
Redemptoristinnen). Voorbij  volgend draaihekje 
(hoek haag) volgt u RD het paadje gelegen tussen 
meidoornhaag en afrastering van achtertuin.  
 

5. Beneden aan de doorgaande weg in  Partij gaat 
u R omhoog.  Bij zebrapad steekt u de weg over 
en volg verder de doorgaande weg omhoog. 
Negeer twee zijwegen links omhoog. Voorbij 

huisnr. 30 gaat u L de veldweg omhoog.  Aan de 
3-sprong gaat u RD (zwart).  Na bijna 100 m aan 
de 3-sprong bij regenwaterbuffer Gulkoelerweg 
gaat u L. (U verlaat hier de zwarte route). Aan de 
asfaltweg bij houtzagerij loopt u RD omlaag. 
Steek beneden de doorgaande weg Maastricht – 
Vaals over en ga R over het fietspad omhoog.  Let 
op!   Waar na 50 m rechts de vangrail begint, gaat 
u L het trapje omlaag en volg smalle pad gelegen 
tussen haag en bosje. Bij voormalige hoeve 
(1780)  met Mariabeeldje in muurnis en mooi 
vakwerkhuis (1800) in Wahlwiller gaat u RD  
(Bornbergerweg) over de doodlopende asfaltweg, 
die meteen een veldweg wordt.  (U passeert een 
zitbank en het infobord “de Hof van Wahlwiller”). U 
passeert een veerooster en via brug steekt het  
Selzerbeekje over.  
 

6. Meteen na de brug gaat u R door het 
weiland/natuurgebied met rechts het 
meanderende Selzerbeekje.  
 

(Na 100 m ziet u links aan de rand van het 
weiland/natuurgebied een grote platte zwerfsteen 
met tekst liggen ter herinnering aan de schuilkelder 
met dubbele ingang. Deze is in de zomer van 1944 
op bevel van de toenmalige gemeente Wittem door 
mijnwerkers uit Wahlwiller  gebouwd). 
 

Bij ijzeren hek loopt u via draaihekje het volgende 
weiland binnen en loop RD langs de rij 
fruitbomen en met rechts nog steeds het beekje. 
Via twee stegelkes gaat u RD over het smal pad 
verder langs de beek. Bij brug en zitbank steekt u 
de asfaltweg over en loopt u, via stalen klaphekje  
bij breed ijzeren hek, over het graspad, dat u 
geruime tijd RD volgt met voor u mooi uitzicht en 
rechts het 14 km lange meanderende 
Selzerbeekje (In de zomer kan het gras hier soms 
hoog staan).  
 

7. Na 1,1 km gaat u na (tweede) klaphek L de 
smalle asfaltweg omhoog met rechts een hoeve 
waarvan de oudste delen uit 1711 stammen. Bij 
wegkruis en ijzeren hek gaat u R via draaihekje 
over het pad door het weiland met rechts de 
hoeve. Voorbij volgend draaihekje loopt u RD 
door het weiland richting brede opening tussen 
twee hagen. Via draaihekje verlaat u het weiland 
en loopt u in Nijswiller RD over de asfaltweg  Aan 
de T-splitsing gaat u L omhoog. Na 50 m  gaat u R 
het asfaltpad omlaag. Beneden gaat u R de 
asfaltweg omlaag. Negeer bij verbodsbord zijweg 
links omhoog.  Meteen daarna voorbij de links 
gelegen voormalige hoeve (1836/nu  gaat u R/RD  
(Kerkstraat) U steekt de Selzerbeek over. Aan de 
3-sprong gaat u RD/ Meteen daarna steekt u bij 
wegkruis de doorgaande weg over  en gaat u R 
en u komt meteen links bij knusse Eetbar Liflaf, 
waar u nog iets kunt eten en drinken. 

  
 
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.   


