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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling, wandelt u door het Vijlenerbos omlaag 
naar de rand van het gehucht Harles. Aan de rand van Lemiers steekt u de doorgaande weg over en dan 
passeert u  kasteel Gen Hoes en vervolgens passeert u, in Oud Lemiers, de St. Catharinakapel. U steekt de 
Duitse grens over en wandelt via een mooie rustige asfaltweg langs de Schneeberg omhoog.  Via pad loopt 
u omlaag naar Hoeve/Camping  de Gastmolen. Via leuke paden loopt u via het dorpje Holset, waar een   
leuk herberg is, en via het Vijlenerbos omhoog naar Boscafé ’t Hijgend Hert. . 
 

Startpunt: Parkeerplaats ’t Hijgend Hert, Harles 23, Vijlen. 
 

 
 

Startpunt (alleen voor campinggasten): Camping Hoeve de Gastmolen, Lemierserberg 23, Vaals. Start bij 
punt  4. 
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij het sportcomplex van Rood-Groen/ (Oude Akerweg 153, 
Vaals). Vanaf de parkeerplaats steekt u de asfaltweg over en ga R over het smal pad. Ga dan verder bij **** 
in punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,99 km  2.20 uur  132 m  171 m 

 
 

1432. VIJLEN - Vaals 10 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u richting  
Boscafé ’t Hijgend Hert. Meteen voorbij de ingang 
van Boscafé ’t Hijgend Hert gaat u L 
(GrenzRouten 6/geel-rood) over de grindweg met 
links de uitspanning.    **** Aan de 3-sprong voor 
ingang van huis “Bosrust” gaat u RD omlaag.  
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R.  Negeer 
zijpaden en volg RD (groene pijl op geel plaatje)  
het dalende bospad, dat na 500 m bij de bosrand 
rechts omlaag buigt met links prachtig uitzicht 
over het Selzerbeekdal. Na de bocht naar links 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD over de 
veldweg. Steek bij zitbank en wegkruis de 
doorgaande weg over en loop RD (GR 6) het pad 
omlaag. Beneden aan de  4-sprong bij zitbank en 
wegwijzer gaat u RD (geel/wit) over de veldweg 
richting Lemiers.  
 

(U passeert meteen rechts het ongevalskruis van de 
12 jarige Wiel Heuts, die hier op 1 juli 1919 tijdens 
het “heunen” (koe laten grazen in de wegberm) door 
een verdwaalde kogel gedood werd. Wie de schutter 
was, is nooit achterhaald).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong, gaat u RD (GR6) 
het (gras)pad omlaag. Steek na bijna 500 m 
beneden aan de rand van de buurtschap Harles 
de asfaltweg over en loop RD (GR6) de asfaltweg 
omhoog die meteen daarna boven een dalende 
veldweg/pad wordt, die u geruime tijd RD volgt  
 

(Voor u ziet u mogelijk de ronddraaiende bladen van 
de windturbines van  EuroWindPark Aachen.  
 

Links ziet u de hooggelegen St Martinuskerk (1860-
1862) in Vijlen).  
 

Aan het eind passeert u links de leuke en bijzondere 
uitspanning van De Kornuiten van Koraal).  
 

2. Na  800 m steekt u beneden aan de rand van 
Lemiers bij mooi vakwerkhuis de doorgaande 
weg over en loopt u bij wegkruis RD   
(GR6/Engerweg) de doodlopende smalle 
asfaltweg omlaag.   
 

(Voor u ziet 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 voormalig 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 tweelingtorens van de St. 
Catharinakerk (1895-1896), gaat u L de 
doodlopende klinkerweg omlaag en u loopt het 
beschermd dorpsgezicht van Oud-Lemiers 
binnen. 
 

 

https://www.gastmolen.nl/
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(Als u hier aan de 4-sprong RD omhoog loopt en na 
100 m boven aan de doorgaande weg L gaat dan 
komt u meteen bij het Griekse winkeltje Monadiko. 
Hier krijgt u bij de vriendelijke Griekse (Kreta) uitbater 
coffee to go. Ze hebben er ook enkele kleine Griekse 
gerechten o. a. Baklava en Kadafi. Voor de het 
winkeltje staat een zitbank  Maandag pas vanaf 15 
uur open. 
 

De route volgend passeert u beneden links de 
rijksmonumentale Sint-Catharinakapel/voormalig 
zaalkerkje (12e eeuw), het oudste nog bestaande 
kerkje van Nederland. Tot 1896 deed de kapel dienst 
als parochiekerk. De kapel is vooral bekend door de 
moderne wandschilderijen van kunstenaar Hans 
Truijen, die in bonte kleuren het scheppingsverhaal 
heeft uitgebeeld. Zie voor meer info infobordje). 
 

3. Voorbij de kapel, waar u links achter de kapel 
een leuk huisje ziet, gaat u bij oude grenssteen  
(no. 200) en wegwijzer L en via bruggetje steekt u 
de Selzerbeek over en volg het asfaltpad met 
rechts de beek. Aan de asfaltweg bij wegwijzer en 
verkeersspiegel in Duits Lemiers gaat u R 
(Senserbachweg).   
 

(U passeert links de monumentale hoeve Sluiterhof 
(nr. 218) daterend uit 1842 en rechts nog een 
monumentale hoeve (nr. 219)).  
 

Aan de Y-splitsing bij wegkruis en wegwijzer gaat 
u bij verbodsborden L (Schneebergweg) de 
smalle asfaltweg omhoog, richting Uniklinik.   
 

(Na ruim 300 m ziet u voor u de 133 m hoge tv-toren  
in het Aachener Wald. De helling links wordt de  
Schneeberg genoemd i.v.m. de grote hoeveelheid 
kalk die hier in de grond zit).  
 

Let op! Na 750 m, bij ingang van twee weilanden, 
gaat u R het pad gelegen  tussen struikgewas 
omlaag met  meteen rechts mooi zicht op de 
hooggelegen kerk in Vijlen. Beneden steekt u bij 
wegkruisje en de gedeeltelijk met breuksteen 
gebouwde Gut Gaβmühle (18e/19eeeuw) de 
doorgaande weg over en loopt u bij 
verkeersspiegel RD het smalle pad omlaag. U 
steekt weer de 14 km lange Selzerbeek over, een 
zijbeek van de Geul, die hier de grens vormt 
tussen Nederland en Duitsland. Loop het pad 
omhoog naar Camping Hoeve de Gastmolen.  
 

4.  Met uw rug naar de receptie van de camping 
gaat u L de klinker- asfaltweg omhoog.  Boven 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R 
over het fietspad omlaag.  Na 300 m, meteen 
voorbij km-paaltje 21, gaat u L (Schuurmolenweg) 
de asfaltweg omlaag.  Beneden aan de T-splitsing 
bij de voormalige Schuur(water)molen (<1800-
1909) gaat u R (/Oude Akerweg) omlaag en u 
steekt het Zieversbeekje over.  Vlak daarna gaat u 
schuin L over het pad met rechts de asfaltweg.  
 

(Even verder passeert u rechts de grote 
parkeerplaats bij het sportcomplex van Rood-Groen 
(Vaals/Lemiers)).  
 

**** Een eind verder buigt het pad naar links met 
rechts een hoge haag.  Waar het pad bij bordje 

“voetpad” naar links buigt, gaat u R (rood) over 
de veldweg.  Na bijna 250 m, tegenover rechts 
gelegen grote woning,  gaat u L (blauw) over het 
pad gelegen tussen akkers richting kerk van 
Holset.  Voorbij draaihekje volgt u RD het pad 
gelegen tussen afrastering. Boven bij inrit van 
wijndomein Holset gaat u R. Meteen daarna bij 
parkeerplaats in het dorpje Holset gaat u R de 
asfaltweg omhoog. Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat u RD de asfaltweg omhoog met links 
Herberg Oud Holset  en rechts de kerk. (Een leuke 
pauzeplek met achter de herberg een goot terras).  U 
passeert rechts de pastorij en het prachtige 
Lambertuskerkje. Zie infobordje bij ingang. 
 

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

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 L omhoog.  
 

(Als u hier R omlaag gaat, komt u meteen rechts bij 
de kleine St. Lambertusgrot (1884), die een 
onderdeel si van de Heilige Muur van Holset. Als u 
even verder rechts over gras loopt, dan komt u 
meteen voorbij zitbank  bij een biotoop (paarpoel van 
de vroedmeesterpad. Zie infobordje bij poel. 
Vervolgens komt u bij Mariagrot. Zie infobord).   
 

Steek bij stenen en houten wegkruis de 
voorrangsweg over en loop RD (geel) de 
asfaltweg omhoog, die vlak daarna bij 
verbodsbord een stijgende veldweg wordt.  
 

(Na 50 m, meteen voorbij grote trafokast en 
verbodsbord, ziet u links achter de haag Sneeuwwitje 
en de zeven dwergjes).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat u R 
omhoog met rechts prachtig uitzicht.  Aan de  
Y-splitsing gaat u R/RD (groen/wit-blauw)  
 

(U passeert meteen links een zitbank, een 
genietplakje. Vanaf de zitbank  heeft u prachtig 
uitzicht over het Selzerbeekdal o.a. links op de kerk 
in Vijlen  en voor u op de hooggelegen kerk in het 
Duitse plaatsje Orsbach. Beneden ziet u het kerkje in 
Holset).  
 

Volg nu geruime tijd het bospad RD. Na 500 m 
gaat u beneden aan de T-splitsing R 
(geel/groen/geel-rood) het pad omlaag met  even 
verder links een weiland. Beneden aan de  
3-sprong bij infobord “Holsetterbos” gaat u L. 
Meteen daarna gaat u R (groen/geel-rood) over 
het graspad met rechts afrastering van weiland.  
 

5. Vlak daarna bij grote wilduitkijkpost gaat u R 
(groen/geel-rood) en volg het pad, dat meteen  
links omhoog buigt met links de bosrand. (Rechts 
ziet u de windturbines (EuroWindPark Aachen)).  Het 
pad buigt links (groen) omhoog het bos in. Volg 
het pad dat na 250 m R (geel-rood)  omhoog buigt 
met rechts een weiland.  (U verlaat hier groen). 
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Boven aan de 3-sprong bij weiland  gaat u L het 
bospad omhoog.  
 

(U verlaat hier geel-rood. Hier bij weiland heeft u 
rechts mooi zicht op het grote Universitätsklinikum 
(ziekenhuis) Aachen)). 
 

Boven aan de  5-sprong bij zitbank gaat u R 
(GR6/blauw) over het brede pad.   Na 100 m gaat 
u aan de 4-sprong RD (GR6/blauw). Aan de  

3-sprong bij Boscafé ’t Hijgend Hert gaat u RD 
naar de parkeerplaats.  
(Degene, die gestart is bij Hoeve de Gastmolen of bij 
de parkeerplaats bij het sportcomplex gaat hier aan 
de 3-sprong R (6/geel-rood) over de grindweg met 
links de uitspanning. Ga dan verder bij ****  in punt 
1). 
 
 

 
 

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.   
 


