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Deze wandeling met hellingen loopt via het Vijlenerbos over steile bospaadjes met mooie vergezichten en 
door de velden naar Vijlen waar u kunt pauzeren bij café A Gen Kirk.  De terugweg gaat langs de dorpjes 
Harles en Oud Lemiers. Een bijzonder stukje is het deel van de oude tramlijn Maastricht - Vaals. Na afloop 
kunt u een bezoekje brengen aan het museum Vaals en café “De Zwarte Madonna”. 
 

Startadres: Museum Vaals,  Eschberg 7,  Vaals. 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,99 km  3.30 uur  154 m  207 m 

 
 

306. VAALS 15 km 
 

1. Met uw rug naar het museum steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u  L omhoog en 
even verder begint een voetpad. 50 m voorbij 
huisnr. 2 en vlak voor de voorrangsweg, gaat u 
bij twee ijzeren hekken R het pad, gelegen tussen 
beukenhagen, omlaag. Beneden aan de veldweg 
gaat u R de veldweg omhoog, die na bijna 400 m 
een asfaltweg wordt.  
 

(Een eind verder, voorbij beukenhaag,ziet u rechts 
het spitse torentje van het voormalige Camillianen 
klooster De Esch (1908-2007)).  
 

Aan de kruising bij wegkruis/oorlogsmonument 
loopt u RD (Meelenbroekerweg). Aan de 3-sprong 
bij wegkruis gaat u verder RD over de rustige 
asfaltweg, die u geruime tijd door het mooie 
landschap blijft volgen.  
 

(Hier aan de 3-sprong staan links twee infoborden. 
Mogelijk ziet links in het natuurgebied de Paeds Bent 
grazende zwarte Hooglanders).  
 

Na 600 m gaat u aan de 4-sprong bij wegkruis 
“Mein Jesus Barmherzigkeit” L (groen) de veld-
bosweg omhoog.  
 

2. 100 m verder aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
R (groen) het stenige pad omhoog. Negeer 
zijpaden. Na 400 m aan de 4-sprong bij bruin 
infobordje “Zuid Limburg” en 2-stammige boom 
gaat u R en volg het dalende en stijgende brede 
pad geruime tijd RD. Na ruim 500 m gaat u 
beneden aan de 4-sprong RD omhoog. Negeer 
zijpad links omhoog en loop RD (groen).  
 

(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht o.a. op de 34 m 
hoge Wilhelminatoren (L) op de Vaalserberg, een 
uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” en de  
50 m hoge uitkijktoren de Boudewijntoren (R)  bij het 
Drielandenpunt. Achter de flats in Vaals (links van de 
kerktoren) ziet u het  hooggelegen 
Universitätsklinikum Aachen (ziekenhuis).  
 

Negeer na 100 m zijpad rechts omlaag. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u bij verbodsbord 
L (wit-blauw) omhoog. Aan de 3-sprong bij bordje 
“ruiterpad” gaat u RD.  Negeer zijpaadjes.  Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u RD (geel-rood) over de 
grindweg.  
 

(Hier ligt rechts een Archeologisch Monument, een 
grafheuvel uit de bronzen tijd). 

 

3. Steek de doorgaande weg  over en loop bij 
groot stenen wegkruis en verbodsbord RD (geel-
rood/wit-blauw) over het bospad, dat een smal 
dalend bos- grindpad wordt. 
 

(As u hier R de doorgaande weg omlaag loopt, dan 

komt u na 200 m bij brasserie Lodge een leuke 
pauzeplek, waar u prachtig uitzicht heeft).  
 

Na 500 m gaat u aan de Y-splitsing L (geel-
rood/wit-blauw) verder door het Holsetterbos 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong aan de 
bosrand gaat u L (geel-rood) over het pad dat u 
geruime tijd RD volgt.  
 

(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht op o.a. links op 
de hooggelegen St. Martinuskerk in Vijlen, voor u de 
hooggelegen St Petruskerk in het Duitse plaatsje 
Orsbach en beneden op het Lambertuskerkje in 
Holset).  
 

Na 500 m gaat u beneden aan de T-splitsing R 
(geel/groen) omlaag en even verder loopt u langs 
de bosrand omlaag. Beneden aan de 3-sprong 
gaat u R (geel) verder langs de bosrand. Negeer 
zijpaden. Aan de voorrangsweg gaat u L (geel). U 
passeert de grote hoeve Einrade, een overblijfsel 
van het vroegere kasteel Einrade. 400 m verder, 
voorbij de boerderij met huisnr. 3, gaat u bij bord 
“Dood Leger” R (geel) over de veldweg langs 
huisnr. 4a Aan de 4-sprong bij zitbank RD.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij het  
ongevalskruis van de 12 jarige Wiel Heuts, die hier 
op 1 juli 1919 tijdens het “heunen” (koe laten grazen 
in de wegberm) door een verdwaalde kogel gedood 
werd. Wie de schutter was, is nooit achterhaald). 
 

Meteen daarna gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing RD (geel-rood) de holle weg omlaag 
waarin een grote dassenburcht ligt.  
 

4. Aan de 3-sprong in het gehucht Harles gaat u 
bij zitbank en vakwerkhuis met muurkruis L de 
asfaltweg omlaag en u passeert een gemetselde 
pilaar, met daaraan een waterpomp en even 
verder bij zitbank stroomt het Harleserbeekje 
onder de weg door. Aan de 3-sprong bij wegkruis 
gaat u R (wit/Harles 18-19-20) omhoog.  Let op! 
Meteen voorbij het laatste huis (huisnr. 20 (einde 
bebouwing) en tegenover paardenstalling Wiertz 
gaat u L het smalle (voet)pad omhoog gelegen 
tussen ijzeren hekwerk en doornhaag, even 
verder gelegen tussen twee meidoornhagen. (Na 
veel regenval kan het pad modderig zijn). Aan het 
einde van het pad gaat u door het draaihekje en 
volg het pad RD door de rand van het weiland 
met rechts een bosje/graft waarin een 
dassenburcht is gelegen (vandaar het gespannen 
touw).  Beneden bij regenwaterafvoerpijp gaat u 
RD het graspaadje omhoog.  Volg boven het 
paadje, gelegen tussen de akkers, RD richting 
kerk.   (Soms wordt het pad omgeploegd. Steek dan 
gewoon RD de omgeploegde akker over).  
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Aan het grindpad bij regenwaterbuffer en zitbank 
gaat u RD. Boven aan de kruising in Vijlen gaat u 
RD (Hopschet) de eenrichtingsweg omhoog. 
Voorbij het gedeeltelijk met breuksteen 
gebouwde vakwerkhuis/voormalige hoeve (17e 
eeuw) gaat u aan de T-splitsing L omlaag. Meteen 
daarna gaat u  beneden aan de doorgaande weg 
bij stenen wegkruis  R  en u komt boven langs 
auberge A Gen Kirk, een prima pauzeplek.  
 

5. Met uw rug naar auberge A Gen Kirk gaat u R.  
 

(Voordat u verder loopt, kunt u eerst even een kijkje 
nemen in de mooie St. Martinuskerk (1860-1862).  
 

Als u via het kerkhof om de kerk heen loopt, dan 
heeft u prachtig uitzicht over het vijfsterren landschap 
Zuid-Limburg).  
 

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 over de klinkerweg.  Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u L (St. Martinusstraat) 
omlaag. Aan de volgende 3-sprong bij wegkruis 
gaat u R (Pastorijweg) verder omlaag. Negeer 
weg rechts en links. Aan de 4-sprong bij wegkruis 
en zitbank gaat u R (Oude Trichterweg).  
 

(Hier heeft u bij zitbank  prachtig uitzicht over het 
Selzerbeekdal en op de abdij Sint Benedictusberg in 
Mamelis beter bekend onder de naam “Abdij van 
Mamelis” (1923)). 
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Oude Akerweg)  
omhoog langs vakantiebungalowpark Landal 
Reevallis, het hoogstgelegen bungalowpark van 
Nederland en dan wordt de asfaltweg een 
veldweg. Negeer na 800 m veldweg links. Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij veldkruis gaat u L 
(wit). Aan de 3-sprong in het gehucht Harles loopt 
u RD over de asfaltweg. Aan de ongelijke 4-
sprong bij wegkruis gaat u L (blauw) de asfaltweg 
omhoog, die meteen voorbij de woning een 
dalende veldweg wordt, die u geruime tijd RD 
volgt.  
 

(Aan het eind van de veldweg passeert u links de 
bijzondere uitspanning genaamd De Kornuiten van 
Koraal).  
 

6. Steek na 800 aan de rand van Lemiers de 
voorrangsweg Maastricht-Vaals over en loop bij 
wegkruis RD (Engerweg) over de smalle 
doodlopende asfaltweg.   
 

(Voor u ziet u de hooggelegen kerk in het Duitse 
plaatsje Orsbach.   
 

Rechts bij huisnr. 111/hoeve de Waever  passeert u 
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, dan 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 wegkruis, zitbank en met 
voor u de tweeling torens van de St. 
Catharinakerk (1895-1896), gaat u L (blauw) de 
doodlopende klinkerweg omlaag.   
 

(Als u hier aan de 4-sprong RD omhoog loopt en na 
100 m boven aan de doorgaande weg L gaat, dan 
komt u meteen bij het Griekse winkeltje Monadiko. 
Hier krijgt u bij de vriendelijke Griekse (Kreta) uitbater 
coffee to go. Ze hebben er ook enkele kleine Griekse 
gerechten o. a. Baklava en Kadafi. Voor het winkeltje 
staat een zitbank.  Maandag pas open vanaf 15 uur). 
 

U loopt beneden Oud-Lemiers binnen, dat een 
beschermd dorpsgezicht heeft. 
 

(U passeert links de rijksmonumentale Sint-
Catharinakapel/voormalig zaalkerkje (12e eeuw), het 
oudste nog bestaande kerkje van Nederland. Tot 
1896 deed de kapel dienst als parochiekerk. De 
kapel is vooral bekend door de moderne 
wandschilderijen van kunstenaar Hans Truijen, die in 
bonte kleuren het scheppingsverhaal heeft 
uitgebeeld. Zie voor meer info infobordje.. 
 

Kijk even links voorbij het kerkje naar het leuke 
huisje!) 
 

Negeer bij twee oude grensstenen (no. 200) en 
picknickplaats zijpad/bruggetje links en blijf de 
klinkerweg RD (blauw) volgen.  
 

(Hier bij picknickplaats ziet u de 14,5 km lange 
Selzerbeek, een zijbeek van de Geul, die tussen 
Vaals en Mamelis de grens tussen Nederland en 
Duitsland vormt), 
 

Bij  witte carréboerderij wordt de asfaltweg een 
smal voetpad.  
 

7. Aan de voorrangsweg bij wegkruis gaat u L 
over het  fietspad en u passeert meteen links    
saunaclub (en nog meer) Sixsens. Na 100 m, waar 
een weiland met daarvoor prikkeldraad begint, 
gaat u L over de geplaveide ingang naar de 
weide.  
 

(Het pad door het weiland is verboden voor honden. 
Degene, die met hond wandelt, volgt het fietspad RD 
en neemt dan de eerste weg R (Schuurmolenweg). 
Ga dan verder bij  punt 8).   
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Let op! Meteen daarna gaat u R langs de 
afrastering en greppel en via nauwe doorgang 
loopt u het weiland in.  
 

(Dit is een deel van de oude tramlijn Vaals–
Maastricht, die van april 1925 tot april 1938 
operationeel was. Duidelijk is te zien hoe de dijk 
waarover de rails liep in het landschap is opgehoogd. 
Even verder staat een infobord over de Romeinse 
villa van Lemiers, die hier heeft gestaan).  
 

Loop nog even RD over de grasdijk. Voor de 
afrastering van het weiland en de inrit naar 
woning gaat u R langs de afrastering, parallel aan 
de inrit. Via nauwe doorgang verlaat u weer het 
weiland. Loop verder over het graspad tot aan de 
voorrangsweg. Steek deze over en ga L over het 
fietspad omhoog. Na bijna 50 m gaat u R 
(Schuurmolenweg). 

 

8. Aan de T-splitsing voor de voormalige 
Schuur(water)molen (1800-1909), waar nu een 
manege is in gehuisvest, gaat u R (Oude 
Akerweg) en u passeert de Zieversbeek. Meteen 
daarna gaat u L over het voetpad, dat parallel aan 
de rechts gelegen asfaltweg loopt en een eindje 
verder passeert u rechts het sportcomplex van 
Rood-Groen LVC ’01 (Vaals/Lemiers). Een eindje 
verder buigt het pad naar links (blauw) Aan het 
eind van het pad gaat u L (blauw) over de 
veldweg, die een eind verder bij woning een 
asfaltweg wordt.  Aan de T-splitsing bij wegkruis. 

zitbank en wegwijzer gaat u L (Weijerweg/geel-
rood) omlaag. Ruim 200 m verder passeert u links 
de oprit naar de  Frankenmolen.  
 

(De rijksmonumentale Frankenhofmolen, ook wel 
Volmolen genoemd, is een industriële watermolen uit 
1736.  
 

De molen ligt aan de Zieversbeek en wordt via een 
speciaal daarvoor aangelegde molentak met drie 
molenvijvers van water voorzien. Het is een 
industrieel complex en heeft door de eeuwen heen 
gefunctioneerd als kopermolen, textielfabriek en 
graanmolen. Zie infobord bij zitbank). 
 

Meteen daarna steekt u bij de Weijershoeve 
(nr.2/melkveebedrijf) het Zieversbeekje over, dat 
een zijbeekje van de Selzerbeek is. (Hier ziet u  
rechts een grote vijver/regenwateropvangbassin). 
250 m verder gaat u scherp L het asfaltpad 
omhoog met rechts afrastering van de golfbaan 
van Landal Hoog Vaals.  Aan de T-splitsing gaat u 
R met links het vakantiepark Landal Hoog Vaals. 
Na 200 m gaat u aan de 3-spong L het asfaltpad 
omhoog en boven aan de asfaltweg loopt u RD 
langs de slagboom met rechts de parkeerplaats. 
Aan de doorgaande gaat u L en na 50 m komt u 
links weer  bij het  Museum Vaals, waar meer dan 
200  heiligenbeelden staan, die stammen uit de 
periode 1850-1920).  Achter het museum ligt 
“Museumcafé  De Zwarte Madonna”, de sponsor 
van de wandeling, waar u lekker kunt eten. 

 

Auteur: Yvonne Cox. 
 
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.   


