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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,45 km  2.15 uur  79 m  130 m 

 
Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling, wandelt u via veldwegen naar de 
buurtschap Mamelis en dan klimt u omhoog naar de afgelegen Michaelshof in Duitsland.  U volgt een 
panoramisch pad met schitterend uitzicht en dan klimt u een steil bospad omhoog. U loopt Orsbach binnen 
en passeert een pleintje met zitbanken om te pauzeren.  Even later loopt u weer op een panoramisch pad 
met adembenemend uitzicht en dan daalt u via een voetpad af naar het Duitse gehucht Lemiers.  Meteen 
daarna loopt u door de buurtschap Oud-Lemiers en komt u bij Kasteel Lemiers. Via een mooi pad langs de 
Hermansbeek komt u weer aan de Rijksweg en loopt u terg naar het terras.  In het gebouw kunt u een kijkje 
nemen naar de vele indoor mogelijkheden. 
 

 
 

Startadres: Powerarea, Mamelis 1, Lemiers. Tel: 0851117171.  Dagelijks open vanaf 11.00 uur.  Parkeer op 
de grote parkeerplaats. 

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


 

 

 
 

1608. LEMIERS 9,5 km 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u boven aan de 
doorgaande weg L over het fietspad omhoog met 
een eindje verder links  mooi uitzicht op het 
Selzerbeekdal en op de kerktoren van het 
hooggelegen Duitse plaatsje Orsbach, waar u straks 
door komt. Na ruim 300 m gaat bij “smal” huis   
(nr. 152) en bij verbodsbord scherp R (Rijksweg 142-
156A) de asfaltweg omhoog, die bijna 200 m verder 
een veldweg wordt.  
 

(Na 400 m steekt u, voorbij de rechts gelegen grote 
regenwaterbuffer bij muurtje, het Harlesserbeekje over.  
 

Hier heeft u ook mooi zicht op de hooggelegen  
St. Martinuskerk (1860-1862) in het bergdorpje Vijlen. 
Tijdens deze wandeling heeft u verschillende keren mooi 
uitzicht op deze kerk, een landmark in de regio). 
 

Na bijna 1 km,  aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank, 
veldkruis en oude knotwilgen, gaat u R de veldweg 
omhoog.  
 

(Voor u ziet u de twee torentjes van de abdij Sint 
Benedictusberg (1923),  beter bekend als de abdij van 
Mamelis).  
 

Na 400 m gaat u boven aan de 3-sprong RD de 
mooie holle veldweg, door de bosstrook, omlaag.  
Beneden aan de doorgaande weg, bij bushokje, gaat 
u L over het fietspad omlaag. Vlak voor de rotonde 
steekt u  bij fietsenstalling, via oversteekplaats, deze 
weg over en gaat u L over trottoir omlaag met rechts 
mooi uitzicht op het beschermd dorpsgezicht van 
het gehucht Mamelis.  
 

2. Meteen voorbij de rotonde gaat u R (Mamelis) de 
doodlopende asfaltweg omlaag.  

 

(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. Hier ziet u links boven ook weer de abdij), 
 

U passeert de mooie carréhoeve Mamelisserhoeve, 
ook wel Hof Mamelis genoemd (huisnr. 21-23/zie 
infobordje links naast de ingang). Tegenover deze 
hoeve liggen nog enkele mooie rijksmonumentale 
woningen/voormalig hoeves uit de 18e eeuw. Meteen 
daarna voorbij woning (nr. 31) met brede eiken deur 
passeert u links een prachtig vakwerkhuis (no. 29). 
Vervolgens passeert u beneden links de voormalige 
"Schoeërmolen", een rijksmonument uit 1687.  
 

(Deze molen werd gebruikt voor het slijpen en polijsten 
van naalden. Vanaf 1847 graanmolen. De activiteiten 
zijn gestopt omstreeks 1945. Aan de zijkant staat nog 
een molensteen).  
 

Via bruggetje steekt u de 14 km lange Selzerbeek, 
een zijbeekje van de Geul over, dat tussen Vaals en 
Mamelis de grens vormt tussen Duitsland en 
Nederland.  
 

(Ooit was Mamelis, in “’t Loak”, dé oversteekplaats voor 
de Romeinse legers en pelgrims die tussen Aken en 
Maastricht reisden).  

 

Meteen na de brug, aan de 3-sprong bij twee 
kastanjebomen, wegkruis, zitbank, stenen 
grenssteen no. 201, waar voor een oude Duitse 
grensteen met adelaar staat, gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog. (U bent nu op Duits grondgebied). 
Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u bij 
verbodsbord R de smalle rustige asfaltweg omhoog 
met links een moestuin. 
 

(Na  500   m passeert u een zitbank, een genietplekje 
met mooi uitzicht. Kijk, verder omhoog lopend, ook nog 
even achterom). 
 

Na 600 m passeert u boven bij twee begroeide 
voormalige betonnen veevoedersilo’s de Hofkäserij 
Michaelshof met muurschilderij met olifanten. 
 

(In 1870 werd hier een carréboerderij gebouwd. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd de boerderij na langere tijd 
van verval in 1953/54 omgebouwd). 
 

Bijna 200 m verder bij bord Landschaftschutzgebiet/ 
NIX gaat u R het graspad omlaag met rechts 
afrastering/weiland. Beneden loopt u bij volgend 
bord Naturschutzgebiet RD het bospad omhoog. Na 
400 m aan de 3-sprong bij wit-rode gasleidingpaal 
gaat u RD over het panoramische pad met rechts 
schitterend uitzicht.    
 

(Na 100 m passeert u een zitbank, een genietplekje, met 
prachtig uitzicht over het vijfsterren landschap Zuid-
Limburg).  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L de rustige smalle 
asfaltweg omhoog. 
 

(Hier ziet u voor u, beneden het grote complex van o.a. 
de  kartbaan, die gehuisvest is in de voormalige 
schuurpapierfabriek Gelva. 
 

De route volgend passeert u bijna 200 m verder links 
een infobord en zitbank, alweer een genietplekje met 
prachtig uitzicht over het Selzerbeekdal).  
 

Na 400 m, ruim 50 m voor de eerste woningen van 
Orsbach, gaat u tegenover grasveld bij bord 
Naturschutzgebiet, L het stenige steile bospad 
(kuitenbijter) omhoog. Na bijna 200 m loopt u boven 
langs de bosrand met in de verte voor u het dorp 
Huls/Simpelveld. Aan de T-splitsing bij wit-rode   
gasleidingpaal gaat u R over het brede graspad met 
rechts de kerktoren in Orsbach. Negeer veldweg 
links omlaag.  Aan de asfaltweg gaat u R de veldweg 
omhoog links het (gravel) voetbalveld van OSV 
Orsbach 1953.  
 

(Boven voorbij het voetbalveld ziet u links in de verte de 
steenberg Noppenberg van de voormalige 
steenkolenmijn Anna in Alsdorf).  



 

Aan de 3-sprong voor grote boerderij gaat u L over 
de grindweg/lindelaan met rechts de hoeve. Aan de 
asfaltweg in Orsbach  gaat u R. 
 

(U passeert meteen 2 mooie, met uit mergel gekapte 
blokken, gebouwde carréhoeves, namelijk de rechts 
gelegen Heilige Geist Hof (nr.21/18e/19e eeuw) en de 
links gelegen  Bongarts Hof  (nr.22/17e eeuw). 
 

Bijna aan het einde van de links gelegen hoeve passeert 
u een wegkruis).  

 

Beneden aan de 3-sprong, bij wegwijzer, gaat u RD 
(GR7) langs het bushokje. Aan de ongelijke 4-sprong 
bij wegkruis en pleintje/parkeerplaats gaat u RD. 
 

(Hier staat links aan het pleintje een zitbank, een mooie 
pauzeplek). 
 

4. Let op! Meteen daarna, meteen voorbij infobord 
en picknickbank, gaat u R langs twee zitbanken over 
het grindpaadje en loop de trap met leuning omlaag.   
 

(Hier staat links (nr. 60) bij het pleintje de wachttoren 
van de voormalige Orsbacher Burg (begin 15e eeuw/zie 
infobordje aan zijmuur).  
 

Hier staat ook de St. Peterkerk (1864), die via de kapel 
te bezichtigen is. 
 

Bij de picknickbank staat een infobord waar u de 
geschiedenis van Orsbach kunt lezen (ook in het 
Nederlands)). 
 

Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag. Aan de  
Y-splitsing gaat u RD verder omlaag met voor u in 
de verte woningen in Vijlen. Na bijna 200 m, voorbij 
voor huis (nr. 43) staand paard (2022) en meteen 
voorbij huisnr. 47, gaat u bij trafokast (Stawag) L 
over het grindpad. Na 100 m gaat u aan de  
Y-splitsing L (GrenzRouten 7) het pad omhoog.   
 

(150 m verder boven bij zitbank heeft u fenomenaal 
uitzicht op het 5-sterrenlandschap Zuid-Limburg.  Vanaf 
links ziet u o.a. (beneden) de Pauluskerk (1893)  in Vaals, 
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald, de  
Wilhelmina uitzichttoren op de Vaalserberg, (beneden) de 
tweelingtorens van de  Catharinakerk (1884) in Lemiers  
en weer de hooggelegen St Martinuskerk in Vijlen).   

 

Aan de asfaltweg, aan de rand van Orsbach, gaat u 
R omlaag met rechts nog steeds schitterend uitzicht 
o.a. weer op de kartbaan.  
 

(Omlaag lopend passeert u na 200 m links weer een 
zitbank).  
 

Na 300 m gaat u, voorbij Gut Collejean (nr. 80), aan 
de 4-sprong bij hoger staande hardstenen zuil (1779)  
met Romeins opschrift L de grind- veldweg omhoog. 
Na 400 m gaat u aan de 3-sprong, bij 
wandelmarkering, R de veldweg/graspad omlaag, die 
na 100 m een smal  dalende paadje wordt.      
 

5. Beneden in Duits Lemiers gaat u RD de asfaltweg 
omlaag met rechts een mooi huis (1843), met aan de 
zijkant gevelversiering.  Na 150 m, voorbij de bocht 
naar links, gaat u bij wegwijzer en verkeersspiegel R 
over het asfaltpad met links het Selzerbeekje,  dat  
hier de grens vormt tussen Nederland en Duitsland. 
Voorbij brug gaat u bij oude grensstenen (nr. 200)  R 
over de klinkerweg door het beschermd 
dorpsgezicht van Oud-Lemiers en u bent weer in 
Nederland. Meteen daarna passeert u rechts, voorbij 
het rechts achteraf gelegen leuk huisje, 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. 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 bij wegkruis 
mooi uitzicht op het kasteel, een waterburcht, stammend 
uit de 15e eeuw, Het kasteel is gebouwd 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. Zeker even gaan kijken).  
 

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 bij zitbank via bruggetje oversteekt. Bij 
vakwerkhuis nr. 113 en wegkruis 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).  
 

Boven bij wegkruis gaat u R over het fietspad 
omlaag met rechts mooi zicht op het gebied waar u 
doorheen bent gelopen.  
 

(U kunt ook aan de overkant over het fietspad omlaag 
lopen, zodat u tegenkomende fietsers ziet). 
 

Na ruim 400 m komt u weer bij Powerarea, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of drinken.  
U moet beslist binnen even gaan kijken en u kijkt uw 
ogen uit naar de vele mogelijkheden zoals karting, 
bowlen, jeux de boules, escaperoom, darten enz. 
Mogelijk kunt u al een afspraak maken voor uw 
eerste kartrit.  Uiteindelijk is Max Verstappen ooit 
ook zo begonnen en wie weet……..

 
 

 
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.   


