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blz 2 van 4
Tijdens deze grenswandeling met hellingen loopt u door het Selzerbeekdal naar Mamelis. Dan loopt u langs
de rand van Vijlen via Harles naar het Vijlenerbos. Na 7,5 km komt u in Holset waar u kunt pauzeren bij
Herberg Oud Holset. Dan loopt via het beschermd dorpsgezicht van Oud-Lemiers de Lemierserberg
omhoog. Deze wandeling biedt vele schitterende uitzichten!
Startadres: Café Belle Vue, Lemierser Berg 48, Orsbach (D). U kunt parkeren op de parkeerplaats van de
school. Café Belle Vue is geopend van 1 april tot 1 nov. Maandag gesloten. Van 1 nov. tot 1 april alleen
geopend in het weekend en op Duitse feestdagen. Zie voor info website.
(U bereikt Orsbach vanuit Nederland alleen via Bocholtz. In Bochtoltz gaat u vanaf Heiweg R/L over Molenweg. Ga
dan meteen L (Orsbacherweg) over de smalle asfaltweg. Negeer zijwegen. Na 2 km gaat u aan de T-splitsing in
Orsbach L met links de kerk. Aan de 3-sprong gaat u R (Lemierser Berg). Tegenover huisnr. 19 komt u bij de
parkeerplaats op van de (voormalige) school).
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303. ORSBACH 12,1 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R
omlaag. Negeer zijweg links. U passeert café
Belle Vue. Meteen voorbij het café gaat u R
(GrenzRouten 2/7) over het graspad.
(U passeert twee zitbanken Vanaf 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 St Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen, die u tijdens deze wandeling
vaker zult zien en die in de weide omtrek als
landmark fungeert).
Aan de 3-sprong gaat u scherp L (GR7) het holle
pad omlaag. Beneden bij wegwijzer gaat u R
(GR7) de smalle asfaltweg omlaag richting
Mamlis. Waar 150 m verder de asfaltweg rechts
omhoog buigt, gaat u RD (GR7) over de veldweg.
(Als u hier L het trapje met ijzeren leuning omlaag
loopt, dat komt u bij het Selzerbeekje).
Volg geruime tijd dit (gras)pad met links op
afstand en soms dichtbij de meanderende
Selzerbeek die tussen Vaals en Mamelis de grens
tussen Nederland en Duitsland vormt. Na bijna 1
km gaat u aan de smalle asfaltweg L (GR7)
omlaag.
(Schuin rechts ziet u de twee torens van de abdij Sint
Benedictusberg (1923)).
2, Meteen voorbij zitbank (genietplekje) en vlak
voor de doorwaadplaats in de beek gaat u R.
Meteen daarna bij twee kastanjebomen, wegkruis
en grenssteen no. 201, waarvoor een oude
Duitse grensteen met adelaar staat, gaat u L over
het smalle grindpad en even verder steekt via
bruggetje de Selzerbeek over.
(Ooit was Mamelis, in “‘t Loak”, dé oversteekplaats
voor de Romeinse legers en pelgrims die tussen
Aken en Maastricht reisden).

U komt in de op Nederlands grondgebied gelegen
gehucht Mamelis.
(Het prachtige vakwerkhuis rechts, met molensteen
tegen de muur, is 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.
Meteen daarna passeert u rechts een prachtig
vakwerkhuis (no. 29).
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 staan aan de zijweg het
rijksmonumentale vakwerkhuis nr, 35 uit 1740 en het
vakwerkhuis nr. 37 uit 1735.
Omhoog lopend ziet u schuin rechts achter u de abdij
Sint Benedictusberg, beter bekend onder de naam
“Abdij van Mamelis” (1921- 1923).
Boven aan de voorrangsweg gaat u L over het
trottoir met links mooi uitzicht op het beschermd
dorpsgezicht van 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 de oversteekplaats
de voorrangsweg over en ga dan L over het
fietspad. Vlak daarna voorbij bushuisje en bij de
diepe regenwaterbuffer en bord “zone 60” gaat u
R de veldweg omhoog, die even verder naar links
buigt en een holle stijgende veldweg wordt.
Boven aan de 3-sprong gaat u R de veldweg
omhoog.
(Voor u ziet u de hooggelegen St.
(1860-1862) in Vijlen).

Martinuskerk

Boven aan de dorpsrand van Vijlen gaat u aan de
4-sprong bij wegkruis en zitbank L (Oude
Trichterweg) de asfaltweg omlaag.
(Hier bij zitbank heeft u mooi uitzicht over het
Selzerbeekdal o.a. op de Abdij van Mamelis).
Aan de Y-splitsing gaat u R (Oude Akerweg). U
passeert bungalowpark Landal Reevallis, het
hoogstgelegen
vakantiebungalowpark
van
Nederland en volg dan geruime tijd de veldweg
RD.
3. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong RD. Meteen
daarna aan de volgende 3-sprong bij zitbank,
wegkruis en wegwijzer gaat u R over de licht
stijgende veldweg. In het gehucht Harles loopt u
RD de smalle asfaltweg omlaag. Beneden aan de
T-splitsing bij wegkruis gaat u L en u passeert
voorbij zitbank een gemetselde pilaar met
daaraan een waterpomp. (Hier bij zitbank stroomt
het Harleserbeekje onder de weg door). Aan de 3sprong
bij
zitbank
onder
treurwilg
en
vakwerkhuis met muurkruis gaat u R de asfaltweg
omhoog, die meteen daarna bij huisnr. 15/17 een
hol stijgend pad wordt, waarin een trafohuisje
staat en waarin rechts een grote dassenburcht
ligt. Aan de Y-splitsing gaat u R verder omhoog.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD (geel).
(Als u hier aan de 4-sprong L gaat, dan komt u na 20
m 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).
Aan de voorrangsweg gaat u L omlaag. Beneden
buigt de doorgaande weg bij boerderij “Einrade”
(no. 51) naar links. Ga nu R (geel) de veldweg
omhoog, die geruime tijd volgt met rechts mooi
uitzicht.
4. Na 500 m aan de ongelijke 4-sprong bij
infobord “Holsetterbos” gaat u RD/L (geel-rood)
omhoog met rechts een weiland en links de
bosrand. Aan de 3-sprong in het bos gaat u L
(geel-rood) omhoog en volg geruime tijd het
bospad RD.
(Een eind verder heeft u links prachtig uitzicht op o.a.
links op de kerk in Vijlen en voor u op de kerk in het
hooggelegen Orsbach, de startplaats. Beneden ziet u
het kerkje in Holset, waar u straks langs komt).
Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L/RD
omlaag.
(U verlaat de wandelmarkeringen. Vanaf de zitbank
heeft u weer prachtig).
Aan de volgende 3-sprong en volgende zitbank
gaat u L (geel) omlaag.
(Even verder staan rechts achter de afrastering
kaboutertjes en sneeuwwitje op u te wachten).
Steek beneden de doorgaande weg over en loop
bij stenen en houten wegkruis in Holset RD

blz 3 van 4
omlaag. Aan de 3-sprong bij groot wegkruis type
vliegermodel gaat u R omhoog.
(Als u hier bij wegkruis RD omlaag loopt, dan komt u
meteen rechts bij de kleine St. Lambertus grot
(1884). Dan komt u bij zitbank bij een biotoop
(paarpoel) van de vroedmeesterpad. Zie infobordje
bij poel. Vervolgens komt u bij De Heiligenmuur van
Holset” (eind 18e eeuw). Zie infobord).
De route volgend passeert u boven het mooie
Lambertuskerkje. Dit kerkje is bekend als
pelgrimskerk van Sint Genoveva, de patroonheilige
van Parijs. Het kerkje is ook zeer geliefd bij
trouwlustigen.
U
passeert
2
leuke
horecagelegenheden waar u kunt pauzeren en die
alle twee deze wandelwebsite sponsoren).
5. Let op! Tegenover café ’t Klükske gaat u L
(blauw) 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).
Beneden gaat u R de veldweg, gelegen tussen
meidoornhagen, omlaag.
(Voor u ziet u de Wilhelminatoren op de Vaalserberg,
een uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op
34 m hoogte. Een bezoekje waard).
Let op! Na 200 m gaat u bij bord “voetpad” L
over het pad dat meteen naar links buigt. Voor de
asfaltweg buigt het pad naar rechts. Blijf het pad
tot aan het eind parallel aan links gelegen
asfaltweg volgen.
(Links ziet u het sportcomplex van Rood-Groen LVC
’01
(Vaals/Lemiers).
Tijdens
het
Europees
kampioenschap voetballen 2000 was dit het
trainingscomplex van de Deutsche National
Mannschaft, die hier vlakbij in kasteel Vaalsbroek
was neergestreken).
Aan het einde van het pad gaat u L de asfaltweg
omhoog. Aan de 3-sprong bij zitbank, aan de
achterkant van het sportcomplex, gaat u R het
brede pad omlaag.
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.

Voorbij infobord en picknickplaats steekt u bij
twee oude grensstenen (nr. 200) R via bruggetje
de Selzerbeek over en volg het pad met rechts de
14,5 km lange Selzerbeek, een zijbeekje van de
Geul, die hier de grens vormt tussen Nederland
en Duitsland.
(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen bij de SintCatharinakapel,
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).
Aan
de
asfaltweg
bij
wegwijzer
en
verkeersspiegel in Duits Lemiers gaat u L
(Lemierser Berg) de asfaltweg omhoog en u
passeert meteen rechts (nr. 135) een huis met
leuke dakkapelletjes. De asfaltweg buigt rechts
omhoog.
7. Waar de asfaltweg bij links staand mooi huis
(1843) met aan de zijkant gevelversiering naar
links buigt, gaat u RD het smalle holle pad langs
een trafokast omhoog, dat bij ingang van akker
een breed stijgend graspad wordt. Na ruim 250 m
boven aan de T-splitsing gaat u L over het licht
dalende graspad/veldweg. (Een eind verder bij
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schuur ziet u rechts weer de helling, die door de vele
kalk die in de grond zit, ook wel de Schneeberg
genoemd).
8. Steek na 400 m bij links hoger staande
hardstenen zuil (1779) met Romeins opschrift de
asfaltweg over en loop bij verbodsbord RD over
de asfaltweg, die een licht dalende smalle
asfaltweg wordt. Na bijna 500 m gaat u bij
wegwijzer R (GR7) het holle pad omhoog richting
Orsbach. (U heeft hier al gelopen). Bijna boven
(vlak voor woningen) gaat u aan de 3-sprong
scherp R (GR7) het pad omhoog.
(Boven bij twee zitbanken heeft u weer schitterend
uitzicht over het vijf sterren landschap Zuid-Limburg).
Aan de asfaltweg gaat u L (GR7) omhoog en u
komt meteen links bij het café, de sponsor van de
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken
met zowel binnen en op het terras schitterend
uitzicht.
(Proef eens de verse wafels met kersen en slagroom
of de eigen gebakken Kuchen!. In de wintertijd (1
nov. – 1 april) alleen in het weekend en Duitse
feestdagen open. In de zomertijd ’s maandag
gesloten).
Naar de parkeerplaats loopt u de asfaltweg RD
verder omhoog.
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