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Een leuke wandeling om de mooie omgeving van Wahlwiller te verkennen.  Via leuk stijgend en dalend pad 
loopt u naar Hilleshagen. Dan loop u omhoog en omlaag naar Nijswiller waar een brasserie ligt.  Via een 
mooie smalle stijgende weg en een panorama pad met schitterend uitzicht loopt u omlaag naar Wahlwiller .  
Onderweg staan voldoende zitbanken. 
 

Startpunt: Gasterij A Gen Kirk,  Oude Baan 24,  Wahlwiller. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 5,68 km  1.20 uur  59 m  110 m 
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336. WAHLWILLER  5,7 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang gaat u L.  Meteen  
daarna aan de 3-sprong bij groot wegkruis voor 
de Cunibertuskerk gaat u L (Kruisweg) omhoog.  
 

(De Cunibertuskerk uit de 12e eeuw is bekend om 
haar zestien kruiswegstaties. Deze zijn in 1946 door 
de schilder Aad de Haas op panelen geschilderd. 
Zeker even gaan kijken. Vermoedelijk is het grote 
kruis een Missiekruis uit circa 1870).  
 

Steek voorzichtig de voorrangsweg over en ga 
dan meteen schuin L over de smalle asfaltweg, 
die hol stijgend pad wordt dat u geruime tijd RD 
volgt.  
 

(Net voordat het pad naar rechts buigt, heeft u 
achteromkijkend mooi uitzicht op o.a. het wijndorp 
Wahlwiller).  
 

Na 750 m gaat u boven aan de 4-sprong bij 
veldkruis (kruismonument “de Gulkoel”) en 3 
zitbanken RD (rood) de veldweg omlaag.   
 

2. Aan de doorgaande weg bij wegkruis gaat u L 
(zwart/blauw) over het asfaltpad, parallel aan deze 
weg.  
 

(Even verder passeert u rechts de uit Kunrader 
breuksteen opgetrokken St. Josephkapel, die in 1947 
door de bewoners van Hilleshagen gebouwd is uit 
dankbaarheid voor Zijn bescherming gedurende de 
oorlog.  
 

Rechts ziet u de hooggelegen Sint Martinuskerk 
(1860-1862) in Vijlen.  
 

Even verder passeert u rechts  het prachtige 
vakwerkhuis nr. 94 uit de 17e/18e eeuw.  
 

Even verder links passeert u een voormalig  
bakhuisje genaamd t Bakkes (klein vakwerkhuisje 
met muurkruis).  
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank in 
Hilleshagen gaat u L (zwart/blauw) over de 
veldweg. Meteen daarna gaat u L (zwart) het 
graspad omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat 
R (rood) over de veldweg.   
 
3. Aan de 4-sprong  bij wegkruis gaat u L de 
grindweg omhoog.   
 

(Links ziet u de 94 m hoge tv-toren in het Eyserbos).  
 

Boven bij het vliegveldje van 
modelvliegsportvereniging Aero ’79 wordt de 
grindweg een hol dalende asfaltweg. Negeer 
zijpad rechts omhoog. Steek beneden in 
Nijswiller de voorrangsweg over.  

(Als u hier L  loopt, dan komt u bij de links van de 
voorrangsweg gelegen Eetbar Litlaf, een leuke 

pauzeplek.   
 

Kijk even, voordat u de voorrangsweg oversteekt, 
naar de zijkant van de laatste woning R (hoek 
Rijksweg/Biesweg). Hier is op de muur een 
muurschilderij van O.L. Vrouw aangebracht. Onder 
de afbeelding is een bordje geplaatst waaruit blijkt 
dat deze afbeelding is geplaatst ter nagedachtenis 
aan de soldaten H. Hamacher (36) uit Kerkrade en 
soldaat L.C.F. Huntjens (23) uit Valkenburg, die hier 
in de nabijheid bij de inval van het Duitse leger op 10 
mei 1940 zijn gesneuveld). 
 

Loop bij wegkruis de Kerkstraat in. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Schulsbergweg). Negeer zijwegen en volg RD de 
asfaltweg, die bij het sportcomplex van de 
voormalig voetbalclub V.V. Nijswiller naar rechts 
buigt. Steek de 14,5 km lange Selzerbeek, een 
zijbeek van de Geul,  over en volg de asfaltweg 
omhoog.  
 

4. Boven aan de 4-sprong in de smalle holle 
asfaltweg bij stenen wegkruis en wegwijzer gaat 
u L (zwart) de veldweg/graspad (even) omhoog  
richting Wahlwiller.  
 

(Na 50 m passeert u links een oriëntatiebord en 
zitbank, een genietplekje. Hier heeft u bij helder weer 
prachtig uitzicht o.a. links op de 133 m hoge tv-toren 
in het Aachener Wald. de twee uitzichttorens op het 
Drielandenpunt. Schuin links ziet u  weer de 
hooggelegen kerk  in Vijlen. Beneden ziet u rechts  
het wijndorp Wahlwiller).  
 

Volg nu geruime tijd het licht dalende panorama 
pad met links mooi uitzicht over het 
Selzerbeekdal en op het beneden gelegen 
wijndorpje Wahlwiller.  Na 500 m gaat u aan de T-
splitsing bij zitbank en wegkruis L (zwart/geel) de 
smalle asfaltweg omlaag.  
 

(Hier begint het steile gedeelte (max. 12.7%) van de 
Kruisberg, bekend van de wielerklassieker Amstel 
Gold Race). 
 

Steek beneden via brug de Selzerbeek over en 
loop RD (geel/zwart). Neem de eerste weg L 
omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R terug naar 
het gezellige café,  de sponsor van de wandeling,  
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten 
of drinken. 

 
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.   


