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Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling, loopt u via holle weg omlaag naar de rand van Lemiers. Via 
leuk, pad langs de Hermansbeek, komt u bij  kasteel Lemiers (Privébezit). Voorbij de mooie kerk van 
Lemiers struint u geruime tijd door weilanden en dan loopt u via mooi hol pad omhoog. Vervolgens loopt u 
via holle veldweg omlaag naar het gehucht Harles. Via mooi pad (kerkpad) wandelt u terug naar Vijlen. 
Ondanks het hoogteverschil is het een gemakkelijke route.  Tip: Blijf lekker slapen in de B&B van A gen 
Kirk en doe de volgende dag nog een wandeling van de Auberge. (38 of 112). 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.agenkirk.nl/


  blz 2 van 3 

 

Startadres: Auberge  A gen Kirk, Vijlenberg 115, Vijlen  (tegenover de kerk).  
  
U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij het sportcomplex van V.V. Vijlen (Weideklokje 17). Met 
uw rug naar de parkeerplaats gaat u R. Ga dan verder bij **** in punt 1).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,28 km  1.35 uur  54 m  70 m 
 

 
 

1552. VIJLEN 6,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de Auberge 
gaat u R. 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.  Meteen 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(Borstelkrans). Na 50 m gaat u, bij zitbank, L 
(Benedictijnenstraat) de klinkerweg omlaag.  
Negeer bij garageboxen zijweg rechts. Aan de  
T-splitsing voor de grote parkeerplaats van het 
sportcomplex van R.K.V.V. Vijlen gaat u L 
omlaag.   
 

(Aardigheidje: de club vertegenwoordigt Nederland 
tijdens het EK Voetbal voor Bergdorpjes, dat elke vier 
jaar wordt gehouden. Deelname is gekoppeld aan de 

kwalificatie van het Nederlands elftal voor het EK). 
 

**** Meteen daarna, voorbij huisnr. 28, gaat u R 
(Aan de Wolf) de doodlopende klinkerweg 
omlaag.  Aan het einde loopt u de trap omlaag. 
Beneden gaat u bij verbodsborden schuin R 
(Oude Trichterweg) de smalle mooie holle 
asfaltweg omlaag richting Lemiers.  
 

(Even verder ziet u voor boven, bij windturbines 
(EuroWindPark Aachen), de hooggelegen kerk in het 
Duitse plaatsje Orsbach).   
 

Na ruim 400 m gaat u aan de 4-sprong bij zitbank, 
veldkruis en oude knotwilgen bij verbodsbord RD 
de veldweg omlaag, die na 750 m een smalle 
stijgende asfaltweg wordt.  
 

(Hier aan de 4-sprong ziet u links de abdij Sint 
Benedictusberg (1923),  beter bekend als de abdij 
van Mamelis.  
 

De route volgend steekt u na 500 bij muurtje het 
Harlesserbeekje over).  
 

Na bijna 1 km gaat u aan de doorgaande weg R 
over het fietspad.  
 

2. Na 100 m, meteen voorbij mooi vakwerkhuis 
(18e/19e eeuw) en bij km paaltje 20,1, steekt u L de 
doorgaande weg over en loopt u bij wegkruis RD 
(Engerweg/Grenz Routen (GR 6) de doodlopende 
smalle asfaltweg omlaag.   
 

(Als u hier meteen voorbij vakwerkhuis R de veldweg 
omhoog loopt, komt u meteen bij de bijzondere 
uitspanning genaamd De Kornuiten van Koraal. 

De route volgend passeert u rechts bij de brievenbus 
van huisnr. 111/hoeve de Waever een voormalig 
bakhuis waar broden en vlaaien werden gebakken. In 
het laagste gedeelte bevindt zich de oven. I.v.m. 
brandgevaar stond ‘t bakkes/bakhuis los van de 
woning/hoeve).  
 

Even voorbij wegkruis en bij vakwerkhuis no. 113 
gaat u R (GR6) het (gras)pad omlaag. Bij zitbank 
steekt u via bruggetje het Hermansbeekje over en 
volg het dalende pad met links de beek. Aan de  
3-sprong gaat u R (GR6) de kasseienweg 
omhoog.  
 

(U passeert meteen rechts een met breuksteen 
gebouwd voormalig bakhuis (18e eeuw). Links 
passeert u de kasteelhoeve (1677) van kasteel 
Lemiers ook wel kasteel Gen Hoes genoemd). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R (GR6) de 
asfaltweg/lindelaan omhoog.  
 

(Als u hier L omlaag loopt, heeft u even verder bij 
wegkruis mooi uitzicht op het kasteel, een 
waterburcht, stammend uit de 15e eeuw en dat 
gebouwd is op de fundamenten van de waterburcht 
die hier in de 12e eeuw stond. De toegangspoort met 
brug, die u hier ziet, stamt uit 1725-1759).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis en gaat 
u RD de klinkerweg omhoog.   
 

(Even verder passeert u links de begraafplaats van 
Lemiers waar o.a. enkele grote familiegraven staan).  
 

Steek boven bij de Catharinakerk (1884) met de 
tweelingtorens  en het grote kunstwerk van de  
D’r Jrenssjieber (smokkelaar/zie infobord) via 
oversteekplaats de doorgaande weg over en ga 
bij groot H. Hartbeeld (1954), zitbank en ANWB-
wegwijzer  R.  
 

(Als u hier bij de kerk L langs de doorgaande weg  
gaat, komt u meteen links bij het Griekse 
delicatessenwinkeltje Monadikome met de 
vriendelijke Griekse/Kretenzer uitbater uit Kreta. Ze 
hebben er o.a. enkele kleine Griekse gerechten o.a. 
Baklava en Kadafi. Voor het winkeltje staat een 
zitbank). 
 

3. Na ruim 50 m gaat u voorbij huisnr. 84 L 
(Schoolstraat) de stenen trap omhoog en volg RD 
het tegelpad.  
 



  blz 3 van 3 

 

Aan de 3-sprong bij huisnr. 36 gaat u R het 
tegelpad omlaag, dat beneden haaks naar links 
buigt  met links  achtertuinen.   
Aan het einde van het tegelpad, gaat u RD door 
het weiland/grasland met links achtertuinen en 
rechts een bosstrook. Volg nu het pad dat boven 
in het weiland, nabij eik, naar rechts buigt. Via 
nauwe doorgang loopt u RD door het volgende 
weiland met links afrastering en rechts de 
bosstrook waardoor het Hermansbeekje stoomt.  
Voorbij draaihekje volgt u RD het graspad 
gelegen tussen afrasteringen.   
 

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

Schuin links voor u ziet u het St. Lambertuskerkje 
(12e eeuw) in Holset).  
 

Aan de asfaltweg gaat u R (Oude Akerweg) en u 
steekt even verder het Hermansbeekje over.  Na 
200 m, aan de ongelijke 4-sprong, gaat u bij 
betonnen wegkruis L (GR6), de holle veldweg/pad  
omhoog met meteen rechts een dassenburcht.    
 

(Kijk na ruim 300 m, bijna boven bij meidoornhaag en  
weiland, nog even achterom en u heeft mooi uitzicht 
over het Selzerbeekdal).  
 

Boven aan de ongelijke 4-sprong gaat u bij 
herdenkingsplekje (2022) R.   
 

(Als u hier 20 m RD loopt, komt u 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).  
 

Meteen daarna  gaat u R (geel-rood) het mooie 
holle pad omlaag, waarin even verder links een 
grote  dassenburcht ligt. Negeer hol zijpad links 
omhoog.  
 

4. Aan de ruime 3-sprong, bij zitbanken, 
vakwerkhuis met muurkruis in het gehucht  
Harles, gaat u L met meteen links een leuk 
vakwerkhuisje.  
 

(U passeert een gemetselde pilaar met daaraan een 
waterpomp. Hier stroomt bij zitbank het 
Harlesserbeekje onder de weg door).  
 

Aan de 3-sprong, bij wegkruis, gaat u R de smalle 
asfaltweg  omhoog.  Na 100 m, meteen voorbij het 
laatste huis (nr. 20), gaat u L het smalle (voet)pad 
gelegen tussen ijzeren hek en meidoornhaag 
omhoog.    
 

(Dit was een kerkpaadje, de kortste verbinding in dit 
geval tussen het gehucht Harles en de kerk in Vijlen).   
  

Na 200 m, aan het einde van het pad, gaat u 
door/langs het draaihekje en volg het pad RD 
door de rand van het weiland met rechts een 
bosje/graft.  
 

(De afbakening/draad, die hier in het weiland staat,  
heeft te maken met een das die hier in de rechts 
gelegen graft “woont”).    
 

Beneden, bij grote keien/regenwaterafvoerpijp 
loopt u RD door het weiland omhoog met rechts 
mooi uitzicht. Bij haag loopt u RD het paadje,  
gelegen tussen akkers, omhoog richting 
hooggelegen kerk.  
 
(De kerk van Vijlen is niet de hoogstgelegen kerk van 
Nederland. Dat is de voormalige protestantse kerk in 
Vaals).  
 

Bij “stoel”, zitbank en wit-rode paaltjes, gaat u RD 
over het smalle grindpad met links een  
regenwaterbuffer.  Aan de kruising in Vijlen gaat 
u RD (Hopschet) de eenrichtingsweg omhoog.   
 

(Boven passeert u rechts (nr.16) een voormalige  
hoeve van breuksteen en vakwerk (17e eeuw)). 
 

Negeer boven doodlopende weg rechts. Meteen 
daarna gaat u, beneden aan de voorrangsweg bij 
stenen wegkruis, R omlaag en dan komt u na 
ruim 100 m rechts bij Auberge A gen Kirk, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 
 

(U kunt u ook nog even een kijkje nemen in de mooie 
St. Martinuskerk (1860-1862). Als u via het kerkhof 
om de kerk heen loopt, heeft u voorbij de 
hoofdingang van de kerk  prachtig uitzicht over het 
vijf sterren landschap Zuid-Limburg)

. 
 
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.   


