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blz 2 van 4
Tijdens deze wandeling wandelt u door de bosrand naar de rand het gehucht Raren en vervolgens naar de
rand van Vaals. Via mooie paden loopt u naar het beschermd dorpsgezicht van Oud-Lemiers met o.a. het
oude kerkje en kasteel Gen Hoes. Via het dorpje Holset loopt u door het Holsetterbos omhoog naar
brasserie Lodge. Bij Museum Vaals, dat u kunt bezoeken, kunt u pauzeren bij brasserie De Zwarte
Madonna. Onderweg staan veel zitbanken. Behalve 1 boshelling is de wandeling niet zwaar.
GPS-afstand 11200 m, looptijd 2.20 uur en hoogteverschil 113 m.

Startpunt: Parkeerplaats Brasserie Lodge , Epenerbaan 1, Vaals.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,24 km

2.40 uur

140 m

185 m

537. VAALS 11,2 km
1. Loop van de ingang van de brasserie naar de
doorgaande weg en ga R omhoog. Waar na 10 m
rechts bij verbodsbord een smalle asfaltweg steil
omlaag gaat, steekt u voorzichtig de doorgaande
weg over. Loop langs de afsluitboom en ga L
(groen) over het pad. Negeer zijpaden en blijf het
brede bospad 600 m RD (groen) volgen.
(Na 300 m heeft u links bij weiland prachtig uitzicht
o.a. op de buurtschappen Raren en Wolfhaag).
Aan de T-splitsing voorbij houten afsluitboom
gaat u L over de bosweg. Meteen daarna gaat u L
het smalle pad omlaag. (U loopt dus niet L het
ruiterpad omlaag). Aan de 3-sprong bij zitbank en
oriëntatietafel (uitzichtpunt Meelenbroek) gaat u R
(groen) het brede pad verder omlaag.
(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht o.a. op de
Wilhelminatoren op de Vaalserberg. Achter de flats in
Vaals (links van de kerktoren) ziet u het
hooggelegen Universitätsklinikum Aachen).
Aan de volgende 3-sprong gaat u L verder
omlaag en u passeert weer een zitbank met
prachtig uitzicht over het vijf sterren landschap
Zuid-Limburg.
Beneden
bij
duivelsbeeld,
wegkruis en enkele woningen wordt de veldweg
een asfaltweg. Aan de 4-sprong bij wegkruis
“Mein Jesus Barmherzigkeit” gaat u RD
(Meelenbroekerweg/geel-rood)
en
volg
de
asfaltweg geruime tijd door het mooie landschap.

(rood) richting Vaals. De asfaltweg wordt een
grindweg.
(Even verder ziet u links het voormalige klooster de
Esch, waar u straks langs komt).
Let op! Aan het einde (eerste gedeelte) van de
links gelegen hoge beukenhaag, gaat u L
(rood/geel) het trapje omhoog en volg het smalle
pad langs de beukenhaag. Aan de doorgaande
weg gaat u L (geel) het pad omlaag, dat parallel
loopt aan de doorgaande weg.
(U passeert het voormalig Camillianen klooster De
Esch (1908-2007), waarin nu museum Vaals met zijn
prachtige heiligenbeelden is in gehuisvest. Ruim 200
beelden van 1 tot 3,5 m hoogte met hun eigen
verhaal. Zeker een bezoek waard. Achter het
museum ligt “Museumcafé (met terras) De Zwarte
Madonna”, waar u kunt pauzeren).
3. Voorbij huisnr. 11 gaat u R de inrit in van
Landal Hoog Vaals. Loop tussen de 2 slagbomen
door en ga dan RD over het verharde voetpad.
Vlak daarna aan de T-splitsing voor golfbaan gaat
u R langs een zitbank. Negeer zijpad rechts.
Neem nu het eerste pad L omlaag langs de
golfbaan. Aan de smalle asfaltweg gaat u R (rood)
met rechts het Zieversbeekje.. Bij de hoeve “de
Weijerhof” buigt de weg naar links.

(Voor u ziet u weer de Wilhelminatoren. Een eindje
verder ziet u mogelijk rechts in het natuurgebied de
Paeds Bent grazende zwarte Hooglanders).

(Even verder ziet u rechts aan het eind van een oprit
de monumentale watermolen Frankenmolen beter
bekend als zijnde “de Volmolen” (1736). De molen
was een spinnerij met lakenfabriek en vollerij, later
spinnerij met dekenfabriek).

2. Na bijna 600 m gaat aan de 3-sprong bij
wegkruis RD (geel/groen). (Hier staan rechts twee
infoborden). De weg loopt omhoog en bij zitbank
heeft u weer mooi uitzicht. Boven aan de 4sprong bij wegkruis/oorlogsmonument gaat u RD

Aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank R
(blauw) over de asfaltweg, die een veldweg wordt.
Na ruim 300 m gaat u R (blauw) over het smalle
pad met rechts van u een ruiter- zandpad.

(Een eind verder ziet u links door de haag (soms
slecht te zien) een vakwerkhuis (1634) genaamd
Aggene Banket. Hierin was vroeger de voormalige
schepenbank (rechtbank) van Holset gehuisvest).
Aan de asfaltweg gaat u R.
(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).
Negeer pad links (blauw). U passeert weer de
Zieversbeek. Aan de 3-sprong bij de voormalige
Schuurmolen, waarin nu een manege is
gehuisvest, gaat u L (Schuurmolenweg).
(Deze
watermolen
type
middenslag
heeft
gefunctioneerd van 1800 (of eerder) en is in 1909
afgebroken).
4. Steek de voorrangsweg over en ga L over het
fietspad. Na 40 m komt u bij de inrit naar huisnr.
43. Let op! Ga hier na 1 m links van de inrit bij het
bordje “begrazingsgebied” over het graspad
langs de afrastering, parallel aan de inrit (Het gras
kan hier soms hoog staan). Ga door de nauwe
houten doorgang en loop verder RD parallel aan
de inrit. Loop de grasdijk omhoog en ga dan L
over de grasdijk.
(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).
Ga aan het eind door de nauwe doorgang en ga
meteen R langs de afrastering en greppel. Aan
het fietspad gaat u R omlaag. Voorbij huisnr. 3
gaat u bij wegkruis R (GR6/blauw) over het
voetpad richting Oud-Lemiers. Bij witte hoeve
gaat u L over de asfaltweg en u loopt het
beschermd dorpsgezicht van Oud-Lemiers
binnen. Negeer bij oude grenssteen (no. 200)
bruggetje rechts over de 14,5 km lange
Selzerbeek, die tussen Vaals en Mamelis de grens
vormt tussen Nederland en Duitsland. Vlak
daarna passeert u de Sint-Catharinakapel.
(Dit voormalig zaalkerkje, gebouwd in romaanse stijl,
stamt uit de 12e eeuw. Zie infobordje. Kijk even
rechts voor het kerkje naar het leuke huisje!).
5. Boven aan de 3-sprong bij wegkruis en zitbank
gaat u R (blauw) over de doodlopende weg door
de lindelaan. 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
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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).
6. Steek bij wegkruis de voorrangsweg over en ga
RD (blauw) over de veldweg richting Harles.
Negeer veldweg (inrit) rechts omhoog.
(Een eind verder ziet u rechts de hooggelegen St.
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).
Aan de 4-sprong in het buurtschap Harles gaat u
bij wegkruis RD (wit) de veldweg omhoog. De
weg wordt een smal pad. Aan de 4-sprong gaat u
L (geel) de veldweg omlaag.
(Als u hier aan de 4-sprong 10 m RD loopt, dan komt
u 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. De route volgend heeft u voor u mooi
uitzicht over Vaals en op de Wilhelminatoren op de
Vaalserberg, een uitzichttoren met lift en een glazen
“skywalk” op 34 m hoogte. Een bezoekje waard).
Boven aan de asfaltweg in Holset gaat u RD. Aan
de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (geel) omhoog.
Negeer bij het mooie vakwerkhuisje “Panhuis”
(18e/19e eeuw), met binnenplaats en voormalige
schuur
gebouwd
met
breuksteen,
bij
verbodsbord links de smalle asfaltweg omhoog.
(U passeert hier links de ”De Heiligenmuur van
Holset” daterend uit het einde van de 18e eeuw. Zie
infobord).
Negeer bij groot wegkruis zijweg links omhoog
en loop RD. Steek bij stenen wegkruis en houten
wegkruis de voorrangsweg over en ga RD (geel)
de asfaltweg omhoog, die even verder een
stijgende veldweg wordt.
(Meteen voorbij grote trafokast en verbodsbord ziet u
links achter de haag Sneeuwwitje en de zeven
dwergjes).
7. Aan de 3-sprong bij zitbank en veldkruis gaat
u RD (geel) over het smalle pad door het
Holsetterbos omhoog.
(Hier bij de zitbank heeft u een prachtig uitzicht o.a.
op de twee torentjes van de Benedictusabdij in
Mamelis).
Aan de omgekeerde Y-splitsing RD (groen). (U
verlaat hier de gele route). Negeer zijpaden en blijf
dit brede pad RD volgen. Steek boven bij stenen
wegkruis de voorrangsweg over en ga meteen L
(groen) langs de afsluitboom het pad omlaag dat
parallel loopt aan de links gelegen dalende
doorgaande. Negeer zijpad rechts. U passeert 2
trapjes rechts.

(Als u het 1e trapje omhoog loopt, dan komt u bij het
geologisch monument “Grafheuvels Malensbosch”,
grafheuvels uit de bronstijd. Zie infobord. Loop even
om de grafheuvel heen en via de andere trap komt u
weer op het pad).
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Steek meteen daarna bij afsluitboom weer
voorzichtig de doorgaande weg over en u komt
weer bij brasserie Lodge, de sponsor van de
wandeling waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten en drinken en waar u schitterend
uitzicht heeft.
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