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Deze hoogtewandeling met hellingen gaat over Duits grondgebied. Via de Schneeberg loopt u naar
Orsbach waar u kunt pauzeren bij café Belle Vue. Dan loopt u via het Plattebos en het Colmonderbos naar
Mamelis. Neem zelf proviand mee, halverwege is een picknickplaats.
Startpunt: Parkeerplaats Hotel Drielanden, Mamelis 6, (Rijksweg) Lemiers.
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235. LEMIERS 16,4 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u R over
het fietspad. Negeer zijwegen en na 1 km loopt u
de bebouwde kom van Lemiers binnen. Aan de
kruising bij groot H. Hartbeeld (1954), de H.
Catharinakerk (1884) en het kunstwerk van de D’r
Jrenssjieber (smokkelaar, zie infobord) gaat u L
de klinkerweg omlaag. Aan de 4-sprong bij
zitbank en wegkruis gaat u R (blauw) de
doodlopende klinkerweg omlaag en u loopt OudLemiers binnen, dat een beschermd dorpsgezicht
heeft.
(U passeert de Sint-Catharinakapel, het oudste
zaalkerkje van Nederland. Zie infobordje bij
toegangsdeur).
Meteen voorbij huisnr. 24 en bij de oude
grensstenen nr. 200 steekt u L (geel-blauw) via
bruggetje de Selzerbeek over en volg het pad
langs de 14,5 lange beek die tussen Vaals en
Mamelis de grens vormt tussen Nederland en
Duitsland. Aan de asfaltweg in Duits Lemiers gaat
u R.
(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 L (Schneebergweg) omhoog richting Uniklinik.
Volg nu circa 1 km deze rustige licht stijgende
smalle asfaltweg RD. Negeer zijpad rechts
omlaag gelegen tussen struikgewas.
(Een eind verder bij een opening in de haag ziet u
rechts de Wilhelminatoren op de Vaalserberg, een
uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op 34 m
hoogte. Een bezoekje waard).
Vlak hierna gaat u bij bord “NIX” L het pad
omhoog langs en door de bosrand.
(Kijk nog eens achterom, voordat u het bos inloopt).
Aan de 3-sprong meteen voorbij paaltje
GrenzRoute 1 gaat u L en volg het pad door de
bosrand. (U verlaat hier GR1). Aan de 3-sprong
gaat u R. Meteen daarna buigt het pad naar links.
Negeer zijpaadjes rechts omhoog en volg het pad
langs de beukenbomen verder RD met links van u
de bosrand. Het bospad buigt rechts omhoog.
Volg nu het begroeide stijgende slingerende
bospaadje. Voor akker buigt het pad rechts
omhoog.

(De helling met akkers voor u wordt ook wel
Schneeberg genoemd. Dit i.v.m. de kalk die hier in de
grond zit.
2. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L (GR1)
over het pad gelegen tussen hoog struikgewas
boven langs de Schneeberg. Volg dit pad nu circa
1,5 km RD met prachtig uitzicht. (
(Aan het einde van het struikgewas heeft u links
prachtig uitzicht over het Selzerbeekdal. Links ziet u
o.a. de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald.
Rechts ziet u de hooggelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen).
Het pad wordt een breed graspad. Aan de 4sprong loopt RD (GR 1) over het smallere pad.
Aan de 3-sprong gaat u RD (GR1) over het
graspad verder langs de Schneeberg. (Bijna aan
het eind van dit pad staat een zitbank). Aan de
asfaltweg in het Duitse plaatsje Orsbach gaat u L
de asfaltweg omlaag.
(U passeert meteen café Belle Vue met binnen en op
het terras schitterend uitzicht over het Selzerbeekdal.
Proef hier eens de heerlijke verse wafels met kersen
en slagroom of de eigen gebakken Kuchen!. In de
wintertijd (1 nov. – 1april) alleen in het weekend en
Duitse feestdagen open. In de zomertijd ’s maandag
gesloten).
Meteen voorbij het café gaat u R (GR7) over het
graspad.
(Bij de tweede zitbank heeft u schitterend uitzicht.
Vanaf links ziet u o.a. de Pauluskerk (1893) in Vaals,
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald, de
Wilhelmina uitzichttoren op de Vaalserberg en de
hooggelegen kerk in Vijlen. Beneden ziet u de twee
torens van de H. Catharinakerk (1884) in Nederlands
Lemiers).
Beneden aan de 3-sprong gaat u R omhoog. Na
100 m gaat u aan de asfaltweg R (Kuhlweg)
omhoog door de bebouwde kom van Orsbach.
3. Negeer zijwegen/paden.
(Even verder passeert u voor huis staand paard
(2017)).
Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing bij
wegkruis L.

(Hier aan de T-splitsing staan even verder rechts bij
groot infobord zit- en picknickbanken. Op het infobord
kunt u de geschiedenis van Orsbach lezen (ook in
het Nederlands). Hier staat ook de wachttoren van de
Orsbacher Burg (huisnr. 60). Zie infobordje aan
zijkant). Even verder ligt de St. Peterkerk (1864), die
via de inpandige kapel te bezichtigen is).

Negeer meteen zijweg rechts. Vlak daarna aan de
3-sprong gaat u L (Bungartsweg/fietsroute 93).
(Een eindje verder bij wegkruis passeert u 2 mooie
hoeves de Bongarts Hof (nr.22/17e eeuw) en de
Heilige Geist Hof (nr.21/18e/19e eeuw) gebouwd met
uit mergel gekapte blokken).
Aan de 4-sprong, voorbij het voetbalveld van OSV
Orsbach 1953, gaat u R de veldweg omlaag langs
de bosrand.
(Rechts ziet u de windturbines van het EuroWindPark
Aachen in het Duitse plaatsje Vetschau. Een eindje
verder passeert u links in het bos bijenkorven).
Bij wilduitkijkpost volgt u RD het dalend graspad.
Beneden aan de T-splitsing gaat u R met links
van u een grubbe (natuurlijke waterloop). Aan de
asfaltweg bij zitbank gaat u L (GR7).
(U loopt hier over het Plateau van Bocholtz. Even
verder heeft u links weer mooi uitzicht op de kerk van
Vijlen).
Aan de kruising gaat u R (GR7). Meteen daarna
aan de T-splitsing gaat u L (GR7) over de
grindweg. (U loopt hier precies over de grenslijn,
links Duitsland en rechts Nederland).
4. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank en
veldkruis gaat u L (GR 7). Negeer veldweg links.
(Rechts ziet u het Platte Bos. Dit hellingbos loopt
bergaf maar de bovenkant blijft plat, vandaar die
naam).
Aan de 3-sprong bij veldkruis en stenen
grenspaal no. 204 gaat u RD (rood) de brede
veldweg omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij
afsluitboom gaat u R over het bospad. Negeer
twee zijpaden rechts. Bijna boven buigt het pad
naar links. Negeer zijpad rechts en loop RD over
het brede bospad. Let op! Na enige tijd buigt het
brede pad voorbij een grubbe rechts omhoog. Let
op! Tegenover berkenbomen) gaat u L over het
smalle bospaadje. (Pas op, u loopt er zo voorbij).
Volg het bospad helemaal omlaag. Beneden aan
de asfaltweg gaat u R. (U passeert rechts een
picknickplaats waar u kunt pauzeren).
5. Vlak voor de voorrangsweg gaat u L (rood) het
brede graspad omlaag langs de provinciale weg
Nijswiller-Simpelveld (N 21). Beneden gaat u bij
regenwaterbuffer
Nijswiller
L
(rood)
de
doodlopende veldweg/graspad omhoog, die een
hol stijgend bospad wordt.

(Rechts ziet u hier aan de voorrangsweg de
kasteekhove en kasteel Nijswiller).
Negeer begroeid pad schuin links. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u R over het bospad, dat
meteen naar links buigt. (U verlaat hier rode route).
(U loopt hier door het Kolmonderbos. Meteen rechts
aan de bosrand ziet u de hooggelegen St.
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).
Na 500 m gaat aan de 3-sprong RD.
(Als u hier R het bospad omlaag loopt dan komt bij
de Abdij St. Bendictusberg beter bekend onder de
naam de abdij van Mamelis, waar u in STILTE de
crypte en de kerk van de abdij kunt bezoeken.
Bezoek is weer mogelijk na het opheffen van de
coronamaatregelen. 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).
Aan de T-splitsing gaat u L omhoog.
(Na heel veel regenval kunt u het even verder nog te
lopen “ruig” dalend bospad vermijden. Volg dan hier
het alternatief beschreven in de laatste alinea).
(De route volgend ziet u even verder (afhankelijk van
jaargetijde slecht te zien) rechts boven een groot
kruis dat op de begraafplaats van de abdij staat).
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R
omhoog. Boven aan de T-splitsing bij
haagbeuken/ “gatenboom” gaat u R (rood).
6. Vlak daarna aan de T-splitsing voor voormalige
nertsfokkerij (Duits grondgebied) gaat u R (GR7).
Het pad wordt even verder een dalend “ruig”
bospad.
(Na veel regenval kan dit pad moeilijk te belopen zijn.
Als u het bos verlaat, heeft u mooi uitzicht op de
buurtschap Mamelis en op de hooggelegen kerk van
Vijlen. Rechts boven achter u ziet u de twee torentjes
van de abdij van Mamelis).
Beneden aan de asfaltweg gaat u R. Vlak daarna
aan de 3-sprong bij twee kastanjebomen, zitbank
en stenen grenssteen no. 201 gaat u L de smalle
asfaltweg omhoog.
(Aan de overkant van de Selzerbeek ziet u de mooie
vakwerkhuizen in de buurtschap Mamelis).
**** Na 100 m gaat u R (GR 7) het graspad
omhoog. Volg nu bijna 1 km dit pad met rechts
beneden op afstand de meanderende Selzerbeek.
Aan de 3-sprong gaat u RD de smalle asfaltweg
omhoog. Negeer bij wegwijzer zijpad links
omhoog en loop verder RD over de asfaltweg.

7. Aan de kruising) gaat u bij rechts hoger staand
bijzonder stenen “wegkruis” (1779) met Romeins
opschrift en bij verbodsbord RD over de licht
stijgende veldweg. Na 250 m loopt u bij schuur
RD over het stijgende graspad/veldweg. Aan de 3sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u R het
holle graspad omlaag dat een smal dalend pad
gelegen tussen struikgewas wordt.
Aan de asfaltweg in Duits Lemiers loopt u RD
omlaag met rechts een mooi huis (1843) met
gevelversiering. Waar de asfaltweg naar links
buigt, gaat u bij huisnr. 223, wegwijzer en
verkeersspiegel R (fietsroute 93) over het
asfaltpad langs de Selzerbeek. Via bruggetje
steekt u bij oude grenssteen de Selzerbeek over
en u loopt Nederland binnen. Meteen na
bruggetje gaat u bij grenspaal nr. 200
R
(blauw/geel/zwart) de klinkerweg omhoog door
het beschermd dorpsgezicht van Oud Lemiers.
(Voor het oudste zaalkerkje van Nederland ziet u
rechts een leuk vakwerkhuisje met blauwe raampjes).
Boven aan de 4-sprong bij zitbank en
wegkruis gaat u R (blauw) de doodlopende weg
door de bomenlaan omlaag. Na 150 m gaat u L
(blauw/GR 6) over de kasseienweg met rechts van
u de kasteelhoeve (1677) van kasteel Lemiers
ook wel kasteel Gen Hoes genoemd waarvan het
oudste deel ut de 15e eeuw stamt.

(Als u hier 50 m RD omlaag loopt, dan heeft u voorbij
wegkruis en infobordje mooi uitzicht op het kasteel
Lemiers Zeker even doen).
Voorbij het met breuksteen gebouwd huisje
(voormalig bakhuis uit de 18e eeuw) gaat u aan de
3-sprong L (blauw/GR6) het pad omhoog langs
het Hermansbeekje, dat u even verder 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).
Steek boven bij wegkruis de voorrangsweg over
en ga R over het fietspad. Na 750 meter komt u
weer bij hotel.
Alternatief voor gedeelte van punt 5:
Ga dan hier aan de T-splitsing R omlaag. Aan de
asfaltweg bij de abdij gaat u R omlaag. Via brug
steekt u de Selzerbeek over. Beneden aan de
voorrangsweg gaat u L het fietspad omhoog.
Neem nu vlak voor de rotonde de eerste
doodlopende weg L (Mamelis) omlaag. Steek via
bruggetje de Selzerbeek over. Aan de 3-sprong
bij twee kastanjebomen, zitbank en stenen
grenssteen no. 201 gaat u R (GR7/bauw-geel)
over de smalle asfaltweg. Ga nu verder bij **** in
punt 6.
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