563. VIJLEN 10,3 km – (20,2 km)
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze panoramische wandeling met 3 hellingen wandelt u omlaag naar het mooie Selzerbeekdal bij
Mamelis. Dan langs de Duitse grens omhoog en weer omlaag door het Kolmonderbos naar Nijswiller. Dan
klimt u de Kruisberg omhoog en over een prachtig panoramapad omlaag naar Wahlwiller. De terugweg
gaat over veldwegen met mooie vergezichten. Onderweg staan ook voldoende zitbanken. Aan het eind kunt
u een heerlijk ijs eten. (U kunt deze wandeling combineren met wandeling 558 tot een afstand van 20,2km
en tussendoor lekker wat eten in het eetcafé).
Startadres: Eetcafé Oud Vijlen, Vijlenberg 147 Vijlen. Begin 2019 is de zaak gesloten.
U kunt uw auto parkeren op de grote parkeerplaats aan de Pastorijweg nabij huisnr. 6. De parkeerplaats ligt
vlakbij het eetcafé. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L. Ga nu verder bij **** in punt 1)
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,28 km

2.30 uur

92 m

173 m

blz 2 van 3

563. VIJLEN 10,3 km – (20,2 km)
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R en ga dan meteen R (Pastorijweg) omhoog. U
passeert boven links de openbare parkeerplaats.
**** Negeer zijwegen en blijf Pastorijweg RD
volgen. Beneden aan de 4-sprong aan de
bebouwde kom gaat u bij wegkruis en zitbank RD
(Mommegats) de asfalt- veldweg omlaag
(Voor u heeft u
prachtig uitzicht over het
Selzerbeekdal o.a. op de abdij Sint Benedictusberg in
Mamelis, beter bekend onder de naam “Abdij van
Mamelis” (1923 ) en op de hooggelegen kerk in het
Duitse plaatsje Orsbach).
Aan de T-splitsing gaat u L verder omlaag. Bijna
beneden buigt de holle veldweg bij diepe
regenwaterbuffer naar rechts. Aan de doorgaande
weg gaat u L en steek bij fietsenstalling via
oversteekplaats deze weg over en ga L over
trottoir. Meteen voorbij de rotonde gaat u R
(Mamelis) de doodlopende asfaltweg omlaag.
Meteen voorbij de rotonde gaat u R (Mamelis) de
doodlopende asfaltweg omlaag.
(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).
U passeert de mooie carréhoeve Mamelisserhoeve
ook wel Hof Mamelis genoemd (huisnr. 21-23). (Zie
infobordje links naast de ingang. Even verder
passeert u links een prachtig vakwerkhuis (no.29).
(Dit 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. Aan de zijkant staat nog een molensteen).
Via bruggetje steekt u de Selzerbeek over.
(Ooit was Mamelis, in “‘t Loak”, dé oversteekplaats
voor de Romeinse legers en pelgrims die tussen Aken
en Maastricht reisden. De 14.5 km lange Selzerbeek,
een zijbeekje van de Geul vormt tussen Vaals en
Mamelis de grens tussen Nederland en Duitsland).
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij twee
kastanjebomen, wegkruis, zitbank en stenen
grenssteen no. 201 gaat u L over de smalle
asfaltweg. (U loopt hier over Duits grondgebied). Na
30 m, waar de smalle asfaltweg naar rechts buigt,
gaat u RD (GrenzRoute 7) over het brede graspad.
(U loopt op de grenslijn van Nederland (l) en Duitsland
(r)).
Het pad wordt een stijgend hol stenige pad,
waarvan gedeelten soms moeilijk te belopen zijn
na veel regenval.

(Is dit zo, loop dan terug naar de voorrangsweg en
loop dan het alternatief beschreven in de laatste
alinea).
2. Boven bij de voormalige nertsfokkerij (Duits
grondgebied) gaat u L (rood) over het bospad. (U
verlaat hier GR7. Pas op! Struikel niet over de ijzeren
paaltjes!). **** Negeer zijpaadjes en blijf het bospad
RD (rood) volgen. (Kijk uit voor boomwortels) Het
pad wordt bij een wilduitkijkpost breder en wordt
vervolgens een dalend hol pad. Steek beneden de
voorrangsweg over en loop bij wegkruis RD
(Kolmonderstraat) over de asfaltweg langs de
voormalige
dependance
van
de
scholengemeenschap Sophianum Gulpen. U loopt
Nijswiller binnen.
(U passeert links (no.18) het rijksmonumentale kasteel
Nijswiller (<1275). In dit kasteel hebben van 1934 tot
circa 1980 de zusters Franciscanessen van
Heythuysen gewoond. De lagere school van Nijswiller
is in dit gebouw ook nog gehuisvest geweest).
Negeer bij wegkruis het asfalt- voetpad links Aan
de T-splitsing bij groot H. Hartbeeld (1929) en bij
de uit geheel uit kalksteen opgetrokken H.
Dionysiuskerk (1178) gaat u L omlaag.
(De oude kerk werd in de jaren 1895-'96 aanzienlijk
uitgebreid door de bouw van de oostelijke partij en in
1905 ingrijpend vernieuwd naar plannen van architect
Pierre Cuypers).
Aan
de
3-sprong
bij
waterpomp
en
pleintje/parkeerplaats gaat u R (Vossenstraat/
blauw/zwart) omhoog.
(Als u hier L de Kerkstraat inloopt, dan komt u bij
huisnr. 17 bij Taverne Kersenbloem, een leuke
pauzeplek).
Negeer zijweg rechts. Let op! Tegenover huisnr.
20 gaat u L het smalle asfaltpad omhoog. Boven
aan de T-splitsing gaat u L de brede asfaltweg
omlaag.
3.
Neem
nu
de
eerste
weg
R
(Franciscanessenweg). Aan het eind van deze weg
loopt u via draaihekje (stegelke) een weiland in.
Loop RD naar het volgende draaihekje en volg dan
het pad verder RD door het volgende weiland
boven langs de boerderij. Via stegelke verlaat u
het weiland en ga dan bij wegkruis R (geel) de
smalle asfaltweg omhoog.
(Omhoog lopend heeft u bij zitbank mooi uitzicht op
o.a. het wijndorp Wahlwiller).
Aan de kruising bij wegkruis gaat u L (zwart) over
de veldweg richting Wahlwiller. Even verder staat
een oriëntatiebord en zitbank.

(Hier heeft u bij helder weer prachtig uitzicht o.a. links
op de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald en
op de twee uitzichttorens op het Drielandenpunt in
Vaals (Boudewijn- en Wilhelminatoren). Schuin links
ziet u ook de hooggelegen kerk in Vijlen).
Volg het dalende pad met schitterend uitzicht
verder RD. (Een eind verder staat nog een zitbank).
Aan de asfaltweg bij wegkruis en zitbank gaat u L
(zwart/geel) de asfaltweg omlaag.
(Rechts begint de steile klim (max. 12.7%) van de
Kruisberg, bekend van de wielerklassieker Amstel
Gold Race).
4. Let op! Vlak vóór de brug over de Selzerbeek
gaat u R over het gras en volg dan het pad RD
langs de afrastering en de beek. Ga door een
draaihekje en blijf geruime tijd RD door de twee
weilanden lopen met links van u de beek. (Na
regenval kan het naast de beek erg modderig zijn,
zoek zelf het beste stuk). Aan de veldweg gaat u L
en steek de brug en veerooster over. Aan de Tsplitsing voor vakwerkhuis en bij hostellerie ‘t
Klauwes (1870) in Wahlwiller gaat u L. Aan de 3sprong bij groot wegkruis voor de Cunibertuskerk
gaat u R (Kruisweg) omhoog.
(U kunt hier pauzeren bij Gasterij A Gen Kirk. Een
bezoekje is deze kerk zeker waard. De Cunibertuskerk
stamt uit de 12e eeuw en is bekend om haar zestien
kruiswegstaties. Deze zijn in 1946 door de schilder
Aad de Haas op panelen geschilderd.
Vermoedelijk is het grote kruis een Missiekruis uit
circa 1780).

blz 3 van 3
(Hier boven heeft u rondom weer prachtig uitzicht
over het 5 sterren landschap Zuid-Limburg o.a. weer
op de kerk in Vijlen).
Negeer graspad rechts omlaag en blijf de
grindweg RD (rood) volgen. Aan de kruising bij
veldkruis gaat u RD (blauw/rood). Vlak daarna
aan de 4-sprong, met rechts een betonnen pad,
gaat u L (blauw) over de veldweg, die u geruime
tijd RD volgt met links mooi panorama. Aan de 4sprong bij veldkruis gaat u RD (rood) het smalle
pad omhoog dat boven een veldweg wordt.
(Na 150 m ziet u boven links de windturbines van
EuroWindPark Aachen. 200 m verder passeert u
rechts twee schietbomen met kogelvanger van
schutterij St. Joseph (1901)).
Aan de doorgaande weg gaat u R en u loopt
Vijlen binnen. Negeer meteen zijweg links. Aan de
5-sprong bij wegkruis en hotel restaurant
Vijlerhof, sponsor van de wandelgids, gaat u L
(Vijlenberg) de doorgaande weg omhoog richting
Vaals. Negeer zijweg rechts omlaag en u komt
weer bij het eetcafé, sponsor van de wandeling,
waar u nog iets kunt nuttigen. o.a. heerlijk ijs!
Begin 2019 is de zaak gesloten.
Alternatief voor gedeelte van punt 1.
Aan de voorrangsweg gaat u R over het fietspad
omlaag. Neem nu de eerste weg R omhoog
richting abdij Sint Benedictusberg. Aan de 3sprong RD. 50 m voor de abdij gaat u bij
zwerfsteen L over het bospad.

(Waar het pad naar rechts buigt, heeft u bij zitbank
mooi uitzicht op de kerk van Wahlwiller).

(U kunt hier in STILTE de crypte en de kerk van de
abdij bezoeken. Na de ingang gaat u L. Op de
binnenplaats gaat u meteen L en bij bord Stiilte komt
in de crypte waar 12 altaars staan. Als u de trap
oploopt en dan L gaat, dan komt u in de sobere kerk
waar u mogelijk een van de gebedsdiensten (Metten,
Lauden, Noon, Vespers) kunt meemaken).

Boven aan de kruising bij wegkruis en 3
zitbanken gaat u L (rood/zwart) over de grindweg.

Negeer zijpaden links. Boven aan de T-splitsing
gaat u L. Ga nu verder bij **** in punt 2.

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

Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

