1509. NIJSWILLER 6,8 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandeling, wandelt u langs Kasteel Nijswiller het dorp uit en klimt u door het
Kolmonderbos omhoog. U daalt via een avontuurlijk stenig paadje af naar de buurtschap Mamelis en via
een veldweg klimt u omhoog naar de rand van Vijlen waar u een mooi panorama heeft. Via veldwegen met
mooie uitzichten loopt u richting de buurtschap Hilleshagen en dan daalt u door weilanden af naar
Nijswiller. Attentie: Het avontuurlijke paadje omlaag naar Mamelis is voor mensen die goed ter been zijn en
doe deze wandeling niet tijdens of na veel regenval! Aan het einde kunt u een heerlijk Syrisch gerecht
proeven.

blz 2 van 3
Startpunt: Restaurant Sha’aam, Rijksweg 31, Nijswiller. Tel: 06-84666516. Geopend: Dagelijks vanaf 11.00
uur. Parkeer achter het restaurant op de parkeerplaats of in de straat. Bij de kerk is een grotere
parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

6,76 km

1.45 uur

73 m

117 m

1509. NIJSWILLER 6,8 km
1. Met uw rug naar de vooringang (Rijksweg) van
het restaurant gaat u L. Negeer meteen bij
wegkruis zijweg links (Kerkstraat) omlaag. Na
30 m gaat u voorbij huisnr. 35 en bij trafohuisje L
(Sint Dyonisiusweg) de doodlopende asfaltweg
omlaag. Tegenover huisnr. 10 gaat u L en steekt u
via brug de Selzerbeek over en volg het voetasfaltpad RD met rechts de haag van de
kasteeltuin. Aan de T-splitsing bij wegkruis
staande in voortuin gaat u R. U passeert kasteel
Nijswiller en de ernaast gelegen grote
kasteelhoeve.
(Het kasteel stamt uit 1275. In de 17e 18e 19e eeuw
hebben er grote verbouwingen plaatsgevonden. In dit
kasteel hebben van 1934 tot circa 1980 de zusters
Franciscanessen van Heythuysen gewoond. Het is
ook nog het onderkomen geweest van de lagere
school.
Links passeert u de voormalige L.T.S., die een
dependance was van de scholengemeenschap
Sophianum uit Gulpen)
Steek bij wegkruis, via oversteekplaats, de
voorrangsweg over en loop RD de doodlopende
veldweg/graspad omhoog, die een hol stijgend
pad door de bosstrook wordt. Negeer na 300 m
bijna boven bospad links. Vlak daarna aan de
3-sprong gaat u RD omhoog. Negeer zijpaden en
volg geruime tijd het licht stijgende bospad door
het Kolmonderbos.
2. Na 700 m, aan de T-splitsing voor voormalige
nertsfokkerij, die op Duits grondgebied staat,
gaat u R (GR 7) en u passeert meteen links de
gevelsteen boven de deur met
de tekst
”L Souren - van Wersch Gut Bergwiese 1903”.
(Na veel regenval kan dit dalende “stenige” pad
moeilijk te belopen zijn. U kunt dan ook het alternatief
lopen
dat
beschreven
is
onderaan
de
routebeschrijving).
(De route volgend heeft u bijna beneden mooi uitzicht
op de buurtschap Mamelis en op de hooggelegen
kerk van Vijlen).
Na 700 m gaat u beneden aan de asfaltweg R
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong bij twee
kastanjebomen, zitbank en stenen grenssteen
no. 201 gaat u R over het grindpad. Via bruggetje
steekt u de 14,5 km lange Selzerbeek, een
zijbeekje van de Geul, over die tussen Vaals en

Mamelis de grens vormt tussen Nederland en
Duitsland en u loopt de buurtschap Mamelis
binnen.
(Ooit was Mamelis, in “ ‘t Loak”, dé oversteekplaats
voor de Romeinse legers en pelgrims die tussen
Aken en Maastricht reisden.
Het prachtige rijksmonumentale vakwerkhuis rechts
met molensteen tegen de muur is de voormalige
"Schoeërmolen" (1687). Deze molen werd gebruikt
voor het slijpen en polijsten van naalden. Vanaf 1847
graanmolen. De activiteiten zijn gestopt omstreeks
1945
Loop nu RD over de asfaltweg.
(Even
verder passeert u links de carréhoeve
Mamelisserhoeve, ook wel Hof Mamelis genoemd
(huisnr. 21-23). Zie infobord links naast de ingang.
Tegenover deze hoeve liggen nog enkele mooie
rijksmonumentale woningen/voormalige hoeves uit
de 18e eeuw.
Schuin rechts achter u ziet u de abdij Sint
Benedictusberg, beter bekend onder de naam “Abdij
van Mamelis” (1923)).
Boven aan de voorrangsweg gaat u L over het
trottoir met links mooi zicht op Mamelis.
**** (Het monumentale wegkruis aan de overkant van
de rotonde werd in 1932 geplaatst in opdracht van de
Duitse Benedictijnse monniken, de toenmalige
bewoners van de abdij).
Steek voorbij de rotonde, via oversteekplaats, de
voorrangsweg over en ga bij fietsenstalling L het
fietspad omhoog.
3. Vlak daarna gaat u voorbij het bushuisje
“Mamelis” en bij de diepe regenwaterbuffer R de
veldweg omhoog, die 100 m verder links omhoog
buigt en een mooie holle veldweg wordt. Na
300 m gaat u boven aan de 3-sprong R de
veldweg omhoog.
(Voor u ziet u weer de hooggelegen St. Martinuskerk
(1862) in Vijlen. Even verder ziet u links boven de
Wilhelmina uitkijktoren op de Vaalserberg).
Boven aan de 4-sprong bij wegkruis en zitbank
(mooi pauzeplekje na 3,9 km) aan de rand van het
“bergdorp” Vijlen, gaat u R (Oude Trichterweg)
met rechts mooi uitzicht over het Selzerbeekdal.

(Hier bij zitbank ziet u rechts boven de St. Peterkerk
(1864) in de Duitse plaats Orsbach).
Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing bij
verkeersspiegels gaat u R (Mamelisserweg), de
doorgaande weg omlaag. Vlak daarna meteen
voorbij huisnr. 19 gaat u bij verbodsbord L de
veldweg (even) omhoog met rondom mooi
uitzicht.
(200 m verder passeert u links de 2 schietbomen met
kogelvanger van schutterij St. Joseph (1901)).
Na 600 m aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u RD
de veldweg (even) omhoog. Na 1 km gaat u aan
de 4-sprong bij betonnen weg (eigen weg) R
omlaag. Vlak daarna gaat u beneden aan de
4-sprong bij veldkruis R (geel-rood) de veldweg
omhoog.
(Als u hier RD omhoog loopt, heeft u na 50 m bij
zitbank prachtig uitzicht (afhankelijk van beplanting
akker) over het vijfsterrenlandschap Zuid-Limburg).
4.
Boven
bij
het
vliegveldje
van
modelvliegsportvereniging Aero ’79 wordt de
grindweg een holle dalende smalle asfaltweg. Let
op! Na 200 m buigt de dalende smalle asfaltweg
iets naar rechts. 50 m verder gaat u schuin R het
smalle pad door de graft omhoog. Volg boven het

-----------------------------------------------------------Alternatief voor gedeelte van punt 2:
Loop aan de T-splitsing bij de voormalige
nertsfokkerij/Gut Bergwiese terug over het pad
waar over u gekomen bent. Na 50 m gaat u aan
de 3-sprong bij haagbeuk (“gaten boom”) L het
smalle bospad omlaag. Negeer zijpaden.
(Omlaag lopend ziet u na 250 m links boven op de
heuvel een kruis dat op de begraafplaats van het
klooster staat).
Na 300 m buigt het pad voor ijzeren hek rechts
verder omlaag. 100 m verder gaat u aan de
3- sprong L omhoog richting klooster en groot
kruis staande op sokkel. Aan de asfaltweg, bij de
abdij, gaat u R omlaag.

pad RD met rechts van u de akker en links de
bosstrook/graft. Bij eik en wilduitkijkhut gaat u L
omlaag en loop even verder RD het weiland
omlaag met even verder links van u struikgewas.
(Hier heeft u mooi uitzicht over het Selzerbeekdal
waarin Nijswiller is gelegen).
Ga in de opening van het struikgewas voor u
door het draaihekje/stegelke en steek het
volgende weiland over. Vlak daarna loopt u via
het volgende stegelke het smalle pad, gelegen
tussen afrasteringen, omlaag. Beneden in
Nijswiller gaat u L over het trottoir langs de
doorgaande weg. Negeer zijwegen. Steek na
200 m bij huisnr. 68 via oversteekplaats de
doorgaande weg over en u komt weer bij het
restaurant, de sponsor van deze wandeling, waar
u als wandelaars welkom bent om nog iets te eten
of te drinken. Een uitstekende gelegenheid om
kennis te maken met de Syrisch keuken. U kunt
er lunchen, maar ze hebben er ook verschillende
kleine, heerlijke gerechten. Geniet bij de koffie
o.a. van de Warpat (bladerdeeggebak met
pistache of de Raas alabed (chocolade cake). De
vriendelijke Syrische uitbaters Munzer en Marwa,
die in
Damascus ook een eigen restaurant
hadden, vernemen graag wat u van de wandeling
vindt.

(U kunt hier 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
u 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).
Beneden aan de voorrangsweg gaat u L het
fietspad omhoog. Negeer na 400 m doodlopende
weg links (Mamelis) omlaag.
(U kunt hier even Mamelis binnenlopen om de mooie
rijksmonumentale panden te bekijken).
Ga nu verder bij **** in punt 2,

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.

