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1507. LEMIERS 5,6 km
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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, loopt u via veldweg omhoog naar de buurtschap Harles. Via
o.a. mooie hol pad, loopt u naar Holset met het mooie kerkje. Via leuke paden wandelt u naar de
buurtschap Oud Lemiers met o.a. de Sint-Catharinakapel en kasteel Lemiers. Via leuk paadje langs
de Hermansbeek loopt u terug naar de leuke uitspanning. U kunt ook starten in Holset en pauzeren
bij De Kornuiten. Start dan bij punt 2.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

5,58 km

1.20 uur

54 m

67 m

Startpunt: Restaurant De Kornuiten van Koraal, Rijksweg 120. Lemiers. Tel: 06-13735610. Geopend:
Woensdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Attentie: Op maandag en dinsdag is de parkeerplaats
gesloten, zoek dan een ander startpunt in de route. (U rijdt omhoog langs de parkeerplaatsen van Puur
1720 en boven keert u scherp rechts terug naar de parkeerplaats van De Kornuiten.
Startpunt: Parkeerplaats achter de kerk van Holset, Holset 44, Lemiers. Start bij punt 2.
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1507. LEMIERS 5,6 km
1. Loop terug naar de ingang van de
parkeerplaats en ga dan vlak voor de doorgaande
weg R de (holle) veldweg omhoog met rechts de
uitspanning.
(Na 250 m ziet u rechts de hooggelegen St.
Martinuskerk (1860-1852) in Vijlen).
Na 800 m steekt u in de buurtschap Harles de
asfaltweg over en loopt u bij wegkruis RD (GR6)
het holle pad, dat een smal pad wordt, omhoog.
Na 400 m gaat u boven aan de 4-sprong bij ijzeren
hek L (geel-rood) de veldweg omlaag met voor u
mooi uitzicht.
(Als u hier RD loopt, komt u meteen links 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.

2. Aan de ruime 3-sprong, bij parkeerplaats, gaat
u RD omlaag. Na 10 m gaat u tegen/over eetcafé
’t Klükske, ook een mooie pauzeplek met terras,
L de inrit in naar wijndomein Holset met links de
parkeerplaats. Bij de woning van het domein
(huisnr. 34) gaat u L/RD over het smalle pad
gelegen tussen hagen/afrasteringen.
(Als u hier RD over de grindweg loopt, dan komt u
aan de achterkant van het wijndomein).
Via draaihekje (stegelke) verlaat u het pad en loop
dan RD over het pad gelegen tussen akkers.
(Soms wordt het pad omgeploegd. Steek dan
gewoon RD de omgeploegde akker over.
De helling, die u bij de toppen van de wondturbines
voor u ziet en die op Duits grondgebod ligt, wordt
door de vele kalk die in de grond zit, ook wel de
Schneeberg genoemd).

De route volgend heeft u mooi uitzicht over Vaals en
op de Wilhelmina uitzichttoren op de Vaalserberg

Beneden gaat u R de veldweg, gelegen tussen
meidoornhagen, omlaag.

Na 400 m steekt u beneden voorbij zitbank het
Hermansbeekje over).

(Voor u ziet u de Wilhelminatoren op de Vaalserberg,
een uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op
34 m hoogte. Een bezoekje waard).

Na bijna 600 m gaat u boven in Holset RD de
asfaltweg omlaag. Bij wegkruis gaat u R/RD de
doorgaande weg omhoog. Vlak daarna gaat u bij
mooi
vakwerkhuisje
(18e/19e
eeuw),
met
binnenplaats en voormalige schuur gebouwd met
breuksteen, bij verbodsbord, L de
smalle
asfaltweg omhoog. Let op! Na 10 m gaat u R over
het gras met links de Maraigrot/“Heiligenmuur
van Holset” (eind 19e eeuw/zie infobord).
Rechts passeert u een biotoop/paarpoel
vroedmeesterpad (zie infobord),

van

Voorbij zitbank gaat u L de doorgaande weg
omhoog en u passeert meteen links de kleine St.
Lambertus grot ((1884). Meteen daarna gaat u bij
groot wegkruis type vliegermodel L de steile
asfaltweg omhoog.
(Boven passeert u links de pastorij en het mooie
Lambertuskerkje dat bekend is als pelgrimskerk van
Sint Genoveva, de patroonheilige van Parijs.
Op het kerkhof, waar enkel 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).
Rechts passeert u herberg Oud Holset, een leuke
pauzeplek met voor en groot achterterras.

Let op! Na 200 m gaat u bij bord “voetpad” L
over het pad dat meteen naar links buigt. Voor
asfaltweg buigt het pad naar rechts.
(Links ziet u het sportcomplex van Rood-Groen LVC
’01 (Vaals/Lemiers).
Aan het einde van het pad gaat u scherp L de
smalle asfaltweg omhoog. Na 100 m gaat u bij
bord “voetpad” R over het pad met links het
sportcomplex
van
Rood-Groen
LVC
’01
(Vaals/Lemiers), dat tijdens het Europees
kampioenschap
voetballen
2000
het
trainingscomplex was van de Deutsche National
Mannschaft, die hier vlakbij in kasteel Vaalsbroek
was neergestreken. Aan de 3-sprong bij zitbank,
aan de achterkant van het sportcomplex, gaat u
R het brede pad omlaag.
3. Steek voorzichtig de doorgaande weg over en
ga bij saunaclub (en nog meer) Sixsens L over
het fietspad. Meteen daarna gaat u bij wegkruis
en wegwijzer R het smalle pad omlaag richting
Oud Lemiers. Beneden bij witte carréhoeve gaat
u L de smalle asfaltweg, die een klinkerweg
wordt, omlaag en u loopt het beschermd
dorpsgezicht van Oud Lemiers binnen.
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Negeer voorbij infobord en zitbank (genietplekje)
bij oude grenssteen (nr. 200) bruggetje rechts
over de Selzerbeek, die hier de grens vormt
tussen Nederland en Duitsland.
(Vlak daarna passeert u de Sint-Catharinakapel, het
oudste zaalkerkje van Nederland. Zie infobordje bij
toegangsdeur. 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).
Boven aan de 4-sprong bij zitbank en
wegkruis gaat u R de doodlopende weg/lindelaan
omlaag.
4. Na 150 m gaat u L (GR 6) over de smalle
kasseienweg met rechts de kasteelhoeve (1677)
van kasteel Lemiers, waarvan het oudste deel uit
de 15e eeuw stamt.

(Als u hier 50 m RD omlaag loopt, heeft u voorbij
wegkruis en infobordje mooi uitzicht op het kasteel
Lemiers. Zeker even doen).
Voorbij het met breuksteen gebouwde bakhuis
(18e eeuw) gaat u aan de ****3-sprong L (GR6) het
pad omhoog met rechts het Hermansbeekje, dat u
even verder via bruggetje oversteekt. Bij
vakwerkhuis nr. 113 wordt het pad een smalle
stijgende asfaltweg.
(Links bij de brievenbus van huisnr. 111 passeert u
weer een voormalig bakhuis waar broden en vlaaien
werden gebakken. In het laagste gedeelte bevindt
zich de oven).
Steek boven bij wegkruis de voorrangsweg over
en loop RD over de parkeerplaats omhoog naar
de bijzondere uitspanning De Kornuiten van
Koraal, de sponsor van deze wandeling, waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken. De uitbaters vernemen 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,
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