535. NIJSWILLER 8,5 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze heuvelachtige wandelt u door de prachtige natuur over mooie paden langs de rand van de
buurtschap Hilleshagen en langs de rand van Mechelen. Via paden door weilanden loopt u omhoog naar de
buurtschap Elzet. Via de buurtschap Melleschet loopt u terug naar het startpunt. Tijdens de hele route
heeft u mooie panorama’s op de Zuid-Limburgse heuvels. U passeert ook fraaie vakwerkhuizen. Onderweg
staan enkele zitbanken om te pauzeren en te genieten van het vijfsterren landschap Zuid Limburg.

blz 2 van 3
Startpunt: Eetbar Litlaf, Rijksweg 66, Nijswiller.
Rechts van de zaak kunt u parkeren op de parkeerplaats van Bergmans & Wijnen. Let op! Parkeerplaats geopend
voor bezoekers eetbar LifLaf tijdens de openingstijden op Vrijdag t/m Dinsdag van 10.00 – 18.00 uur, Woensdag
en Donderdag is eetbar LifLaf gesloten. (U kunt ook tegenover de zaak de Kerkstaat inrijden en meteen L
parkeren).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,55 km

2 uur

60 m

113 m

535. NIJSWILLER 8,5 km
1. Met uw rug naar de eetbar gaat u R. Vlak
daarna gaat u bij muurschilderij van O.L. Vrouw R
(Biesweg) de smalle holle asfaltweg omhoog.

asfaltpad omhoog met boven links van u de
Elzettergrub
en
rechts
achtertuinen
van
woningen. Aan de asfaltweg gaat u L omhoog.

(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 gevallen zijn op
10 mei 1940).

3. Vlak daarna bij wegkruis gaat u via het
draaihekje R (blauw) het weiland in en ga meteen
L richting volgende stegelke. (U passeert rechts
het sportveld van R.K.M.V.C.). Volg het pad via
stegelkes door de weilanden omhoog richting
mooi vakwerkhuis.

Boven bij het vliegveldje van modelvliegsportvereniging Aero ’79 wordt de asfaltweg een
grindweg. Aan de 4-sprong bij veldkruis gaat u R
(rood). Negeer graspad links omlaag en loop RD
(rood/zwart). (Rondom heeft u hier mooi uitzicht).
Aan de 4-sprong bij 3 zitbanken en veldkruis
(kruismonument “de Gulkoel”) gaat u L (rood) de
veldweg omlaag. Steek beneden bij wegkruis de
doorgaande weg over en loop bij zitbank RD
(Voortweg/blauw/ rood/geel/zwart) de smalle
asfaltweg omlaag richting Elzet.

(Kijk boven ook nog eens achterom en geniet van het
prachtige landschap).

2. Bijna beneden tegenover inrit van huisnr 1 en
bij lantaarnpaal nr. 768 gaat u R omhoog en via
de nauwe doorgang bij ijzeren hek loopt u een
weiland binnen. Negeer zijpaden en loop via
draaihekjes RD door de weilanden met links
beneden in de bosstrook de meanderende
Mechelderbeek. Een eind verder wordt het pad
een graspad gelegen tussen afrastering en haag.
Let op! Bij draaihekje gaat u L door het weiland
omlaag met rechts afrastering. Beneden steekt u
via bruggetje de Mechelderbeek over en loop dan
RD over het paadje door de bosrand van
dennenbos. (Dit paadje kan na veel regenval soms
drassig zijn). Na 20 m loopt u RD het weiland
omhoog. Boven aan de afrastering bij grote akker
gaat u R (geel/zwart) boven door het weiland. Via
draaihekje loopt het volgende weiland binnen en
volg het pad RD. Via volgende draaihekje verlaat
u het weiland en loop RD. Vlak daarna gaat R
(zwart/geel) de brede “mattenweg” omlaag en
steek bij speeltuintje en rechts hoogstaande
staande waterpomp via brug de Elzetterbeek, een
zijbeekje van de Mechelderbeek, over. Meteen na
de brug gaat u aan de 3-sprong L (geel/zwart) het

Aan de veldweg gaat u L omhoog. (Even verder
staat een zitbank). Bij het prachtige vakwerkhuis
(no. 5) in de buurtschap Elzet wordt de veldweg
een asfaltweg. Aan de T-splitsing bij wegkruis
gaat u L omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis gaat u R (rood/blauw) de veldweg
omlaag. Beneden steekt u een zijbeekje van de
Mechelderbeek over en loop RD het holle pad
omhoog. Boven aan de 3-sprong bij boomkruis
gaat u RD (rood).. Boven aan de 3-sprong bij
houten schuurtje en veldkruis gaat u RD (rood)
omlaag.
(Even verder passeert u rechts bij grote poort de
achterkant van wijnkenniscentrum Wine Institute
Northern Europe. Het 20 m hoge, bijna energie
neutrale gebouw ligt grotendeels ondergronds en telt
vier verdiepingen. Het kenniscentrum maakt deel uit
van wijndomein Sint Martinus. In het gebouw worden
de wijnen van het wijndomein gevinificeerd. In het
gebouw is ook een proeflokaal. Rondleiding in
groepsverband is mogelijk. De ingang bevindt zich in
de buurtschap Rott).
4. Beneden aan de asfaltweg bij wegkruis type
vliegermodel in de buurtschap Melleschet gaat u
L omlaag met meteen rechts van u in de graft een
Mariagrotje.
(Achter het toegangshek van huisnr. 61 ziet u de
oude waterbron (d’r putz) van Melleschet).
Negeer voetpad rechts.

(Even verder passeert u links (nr.56-58) de mooie
vakwerkhoeve genaamd Boerenhöfke).
De asfaltweg buigt naar links.
(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht op de
hooggelegen St. Martinuskerk (1862) in Vijlen. Links
van de weg stroomt de Mechelderbeek).
Let op! Ga voorbij het wit huis no. 68 (“Het Dal”)
gaat L (rood) de doodlopende grindweg omhoog.
De weg wordt bij vakwerkboerderij “De Heiberg”
een smal pad. Na 2 draaihekjes (stegelkes) loopt
u het pad omhoog. Boven aan de doorgaande
weg in de buurtschap Hilleshagen gaat u R.
Meteen daarna gaat u bij wegkruis L (rood) langs
huisnr. 57. De klinkerweg/asfaltweg wordt een
brede grindweg.
(Een eind verder ziet u links op een woning een
dak(pannen)kruis. Voor u in de verte ziet u de 94 m
hoge tv-toren in Eys).
Aan de 4-sprong bij betonnen weg (“Eigen weg”)
gaat u RD. Vlak daarna aan de 4-sprong bij
veldkruis gaat u R (geel/rood) de veldweg
omhoog. U passeert weer het zweefvliegveld. De
grindweg wordt een dalende holle asfaltweg. Let

blz 3 van 3
op! De asfaltweg buigt iets naar rechts. 40 meter
verder gaat u bij groen bordje “voetpad” schuin R
het smalle pad door de graft omhoog. Volg boven
het pad RD met rechts een grote akker en links de
graft/struikgewas en weiland.
5. Bij grote eik buigt het pad naar links en loop
even verder RD het weiland omlaag richting
draaihekje/bosstrook. (Hier heeft u mooi uitzicht
over Nijswiller). Steek het volgende weiland over
en via het volgende stegelke loopt u het smalle
pad, gelegen tussen afrasteringen, omlaag.
Beneden aan de voorrangsweg gaat u L. Na 200
m komt u weer bij de knus ingerichte eetbar
Liflaf, de sponsor van deze wandeling, waar het
goed toeven is. Tegen vriendelijke prijzen kunt er
nog iets eten of drinken. Er zijn ook speciaal
voor kinderen hapjes te krijgen. Zelfs glutenvrije
broodjes worden er verkocht. Maar u kunt er ook
terecht voor een lekker glas wijn of bier. De
vriendelijke uitbaatster heet u welkom. Zeker
doen.

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.

