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Vanuit startpunt loopt u door het beschermd dorpsgezicht van Oude Lemiers  waar u de Duitse grens 
oversteekt. Dan loopt via mooi pad omhoog naar de rand van het dorp Orsbach.  Dan volgt u even een 
mooie panoramaweg en wandelt u naar de afgelegen Michaelshof. Via leuk weggetje komt u in de 
buurtschap Mamelis en dan wandelt u omhoog naar Vijlen.  U wandelt een mooi stuk door het bos en met 
prachtige uitzichten omlaag naar de buurtschap Harles. Dan loopt u via veldwegen naar de rand van 
Lemiers waar u nog een lus maakt langs kasteel Lemiers.  Neem zelf proviand mee, er staan veel zitbanken 
onderweg.    
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt:  Restaurant De Kornuiten van Koraal, Rijksweg 120. Lemiers. Tel: 06-13735610.  Geopend: 
Woensdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Attentie: Op maandag en dinsdag is de parkeerplaats gesloten, 
zoek dan een ander startpunt in de route.    (U rijdt omhoog langs de parkeerplaatsen van Puur 1720 en boven 
keert u rechts terug naar de parkeerplaats van De Kornuiten. 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,07 km  3.15 uur  135 m  235 m 
 

 
 

788.  LEMIERS  13 km  
 

1. Vanaf het restaurant loopt u naar de Rijksweg. 
Steek de doorgaande weg over en loop bij 
wegkruis RD (Engerweg/blauw/GR 6) de smalle 
doodlopende weg omlaag.  
 

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

Even voorbij wegkruis en  vóór vakwerkhuis no. 
113 gaat u R (blauw/zwart/GR6) het smalle pad 
omlaag. Via bruggetje steekt u het 
Hermansbeekje over en volg het dalende pad 
langs deze beek. Aan de 3-sprong gaat u R 
(blauw/GR6) over de kasseienweg.  
 

(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 (blauw/GR6) de 
asfaltweg door de bomenlaan omhoog.  
 

(Als u hier 50 m L omlaag loopt dan heeft u voorbij 
wegkruis en infobordje  mooi uitzicht op het kasteel 
Lemiers waarvan het oudste deel ut de 15e eeuw 
stamt. Zeker even doen).  
 

Aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u L 
(blauw) de doodlopende klinkerweg omlaag en u 
loopt Oud-Lemiers binnen, dat een beschermd 
dorpsgezicht heeft.  
 

(U passeert de Sint-Catharinakapel het oudste 
zaalkerkje van Nederland. Zie infobordje bij 
toegangsdeur. Tot 1896 deed de kapel dienst als 
parochiekerk. De rijksmonumentale kapel is vooral 
bekend door de moderne wandschilderijen van 
kunstenaar Hans Truijen, die in bonte kleuren het 
scheppingsverhaal heeft uitgebeeld. Kijk even links 
voorbij het kerkje naar het leuke huisje!) 
 

Meteen voorbij huisnr. 24 en bij twee oude 
grensstenen (nr.200) en voor picknickplaats 
steekt u L (geel-blauw) het bruggetje over en volg 

het pad met rechts de 14,5 km lange Selzerbeek, 
een zijbeekje van de Geul,  die  hier de grens 
vormt tussen Nederland en Duitsland. Aan de  
asfaltweg bij wegwijzer en verkeersspiegel in 
Duits Lemiers gaat u L (Lemierser Berg) de 
asfaltweg omhoog en u passeert meteen rechts 
(nr. 135) een huis met leuke dakkapelletjes.  
 

2. De  asfaltweg buigt rechts omhoog. Waar de 
asfaltweg bij links staand mooi huis (1843) met 
aan de zijkant gevelversiering naar links buigt, 
gaat u RD het smalle holle pad langs een 
trafokast omhoog, dat bij ingang van akker een 
breed stijgend graspad wordt. Na ruim 250 m 
boven aan de T-splitsing gaat u L over het licht 
dalende graspad/veldweg.  
 

(Een eind verder bij schuur ziet u rechts de helling, 
die door  de vele kalk die in de grond zit, ook wel de 
Schneeberg genoemd. 
 

Hier ziet u schuin links voor u de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen, die u tijdens deze 
wandeling vaker zult zien. Trouwens de voormalige 
protestantse kerk in Vaals is de hoogstgelegen kerk 
van Nederland).   

 

Steek na 400 m bij links hoger staande 
hardstenen zuil (1779)  met Romeins opschrift de 
asfaltweg over en loop bij verbodsbord RD over 
de asfaltweg, die een licht dalende smalle 
asfaltweg wordt. Na bijna 500 m gaat u bij 
wegwijzer R (Gr7) het pad  omhoogomhoog 
richting Orsbach. Let op! Bijna boven gaat u L 
door een opening in de haag (Let op voor de 
prikkeldraad op de grond!) en steek RD het weiland 
over.  
 

(Als u de opening niet vindt, volg dan het pad RD. 
Aan de smalle asfaltweg in Orsbach gaat u L omlaag. 
Ga nu verder bij **** in dit punt).   
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u L omlaag met 
prachtig uitzicht over het Selzerbeekdal en het 
hoog gelegen Vijlenerbos . **** U passeert een 
zitbank en infobord “Orsbacher Wald”   
 

https://www.dekornuitenvankoraal.nl/
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(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de 133 m hoge tv- 
toren in het Aachener Wald en beneden op een groet 
ronde mestsilo).   
 

3. Tegenover grote akker en bij bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u R het graspad 
omhoog met rechts de bosrand en links een 
akker.  
 

(Hier ziet u links beneden het grote complex van de 
voormalige schuurpapierfabriek Gelva/nu kartbaan. 
De route volgend passeert u een eindje verder weer 
een zitbank).  
 

Bij  wit-rode leidingpaal negeert u zijpad rechts 
omhoog en volg het pad verder RD. Beneden 
buigt het pad naar links en wordt een stijgend 
graspad.  Boven aan de smalle asfaltweg gaat u L 
(GR7). U passeert u twee voormalige betonnen 
mestsilo’s en de Hofkäserij Michaelshof met 
muurschilderij van olifanten.  
 

(U kunt hier op vrijdag (15-18 uur) en zaterdag (16-17 
uur) biologische kaas en melkproducten kopen). 
 

Volg de smalle dalende asfaltweg verder RD.  
 

(Een eindje verder passeert u rechts weer een 
zitbank (mooi uitzicht). Bijna beneden ziet u rechts de 
twee torentjes van de abdij Sint Benedictusberg, 
beter bekend onder de naam “Abdij van Mamelis” 
(1923)).  
 

Waar de weg bijna beneden naar links buigt, 
negeert u breed graspad rechts.   Meteen daarna, 
waar beneden de smalle asfaltweg bij twee 
kastanjebomen, zitbank en grenssteen no. 201 
weer naar links buigt, gaat u R (geel-blauw) en 
steekt  u via  bruggetje de Selzerbeek weer over.   
 

(Ooit was Mamelis, in “‘t Loak”, dé oversteekplaats 
voor de Romeinse legers en pelgrims die tussen 
Aken en Maastricht reisden).  
 

U komt in de buurtschap Mamelis.  
 

(Het  prachtige vakwerkhuis rechts, met molensteen 
tegen de muur, 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.  
 

Meteen daarna passeert u rechts een prachtig 
vakwerkhuis (no. 29).  
 

Even verder passeert u links de carréhoeve 
Mamelisserhoeve ook wel Hof Mamelis genoemd 
(huisnr. 21-23). Zie infobord links naast de ingang.  
 

Tegenover deze hoeve staan aan de zijweg het 
rijksmonumentale vakwerkhuis nr, 35 uit 1740 en het 
vakwerkhuis nr. 37 uit 1735.  
 

Omhoog lopend ziet u schuin rechts achter u de abdij 
Sint Benedictusberg, beter bekend onder de naam 
“Abdij van Mamelis” (1921- 1923)).  
 

Boven aan de voorrangsweg gaat u L over het 
trottoir met links mooi uitzicht op het beschermd 
dorpsgezicht van Mamelis.  
 

(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). 

 

Steek voorbij de rotonde via de oversteekplaats 
de voorrangsweg over en ga dan L over het 
fietspad. Vlak daarna voorbij bushuisje en bij de 
diepe regenwaterbuffer en bord “zone 60” gaat u 
R de veldweg omhoog, die even verder naar links 
buigt en een holle stijgende veldweg wordt.  
 

4.  Boven aan de 3-sprong gaat u R de veldweg 
omhoog richting St. Martinuskerk. Boven aan de 
4-sprong bij wegkruis en zitbank in het 
“bergdorp” Vijlen gaat u RD (Pastorijweg) 
omhoog. Negeer zijweg rechts en links. Aan de 3-
sprong bij wegkruis en zitbank  gaat u L (Sint 
Martinusstraat) omhoog. Boven aan de 3-sprong 
gaat u R over de klinkerweg.  Meteen daarna aan 
de T-splitsing bij kunstwerk  “de zeven Rotten” (7 
gehuchten van Vijlen afgebeeld als 7 zaden)  en 
waterpunt van WML gaat u L (Vijlenberg)   
 

(Als u hier R omlaag loopt, dan komt u na 125 m. bij  
brasserie  “Uit de Kunst” (prachtig terras).  
 

De route volgend   passeert u meteen bij café A Gen 
Kirk, eveneens een leuke pauzeplek.  
 

U kunt hier ook de mooie Martinuskerk (1860- 1862) 
bezoeken. U kunt ook een rondje via het kerkhof om 
de kerk lopen. U heeft dan prachtig uitzicht).   
 

Let op!  Bij huisnr. 62 gaat u R het  trapje omlaag 
en volg even verder het stenen trappenpad 
omlaag.   
 

(Als u hier de doorgaande weg RD volgt, dan komt u 
na bijna 150 m bij restaurant Bergzicht ook een leuke 
pauzeplek met groot terras).  
 

Bijna aan het eind van het trappenpad en voor 
rechts staand Mariabeeld, gaat u L (geel-rood) 
over het paadje met houten reling en loop na het 
klaphek het (gras)pad gelegen tussen afrastering 
omlaag.  
 

(Waar het pad beneden naar links buigt, ziet u rechts 
beneden een met aarde bedekte eco-woning).  
 

Via draaihekje (stegelke) loopt u de boomgaard 
binnen en loop  RD door de boomgaard waarin 
enkele oude bomen staan met de beschermde 
maretakken/mistletoe. (U loopt hier door 
Mechelerbeekdal).  
 

5. Een eindje verder passeert u rechts een stenen 
gebouwtje.  
 

(Het stenen gebouwtje is het voormalig pomphuisje 
“aan der Kunning”.  
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In 1906 begon de “Onderlinge Waterleiding Vijlen” 
met de aanleg van een waterleidingnet dat werkte op 
natuurkracht (water). In 1928 is dit  pomphuisje 
gebouwd en werd er een elektromotor (waterpomp) 
in geplaatst. Via buizen werd het water 
getransporteerd naar acht tappunten in het dorp, 
waar de inwoners drinkwater konden halen. Ze 
infobordje. Vanaf 2015 is het huisje een 
overwinterplaats voor vleermuizen. Zie infobord). 
 

Let op! 10 m voorbij dit gebouwtje gaat u R 
(groen) door het weiland  omlaag met rechts van 
u een doornhaag. Steek het Mechelderbeekje, dat 
hier ontspringt,  over en loop via stegelke het pad 
omhoog met links de mooie gerestaureerde 
voormalige boerderij.  
 

(Is dit door hoog water niet mogelijk, loop dan terug 
naar het stenen gebouwtje/voormalig pomphuisje 
waar u R door de boomgaard gaat en volg dan het 
pad gelegen tussen afrasteringen. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u R omlaag.  
Aan de 3-sprong bij muurkruis gaat u RD. Ga dan 
verder bij ****   in dit punt). 
 

Aan de asfaltweg in de buurtschap Vijlenerstraat 
gaat u L (groen) omhoog. Aan de T-splitsing bij 
muurkruis gaat u R (Groenenweg).  ***** Na 50 m 
gaat u bij verbodsbord L (geel) over de veldweg. 
Na 200 m bij “kasseienweg” en  tegenover 
boomkruisje gaat u L het brede graspad omlaag. 
Negeer bij infobordje draaihekje rechts. Via 
klaphekje loopt u een weiland binnen. Steek dit 
RD omhoog over richting volgend klaphekje. 
Loop na dit klaphekje R omhoog richting 
bosrand. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L 
langs en door de bosrand. Aan de 3-sprong gaat 
u L (geel)  omlaag en u komt bij het 
Mariamonument met kruiswegstaties waar u bij 
zitbanken prachtig uitzicht heeft.  Loop nu het 
trappenweg weer terug (geel) omhoog.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong  gaat u nu L omhoog.  
Steek schuin rechts de asfaltweg over en ga RD 
het bospad, dat later een bospaadje wordt,  
omhoog. Een eind verder passeert u het infobord 
“Vijlenerbergpad”. U loopt nu door bos met 
dunne berken. (Het pad is niet zo duidelijk maar blijf 
precies RD lopen door het berkenbos). Aan de 3-
sprong na het berkenbos gaat u RD.  
 

(U verlaat hier het Vijlenerbergerpad. Mogelijk is dit 
pad in het begin over en afstand van circa 30 m door 
braamstruiken moeilijk te belopen. Daarna is het pad 
weer makkelijk te belopen. U kunt hier aan de 3-
sprong ook L het pad omlaag lopen. Aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u R. Een eindje verder gaat 
u L het trappenpad omhoog.  Ga dan verder bij **** in 
punt 6)  

6. Boven aan de T-splitsing bij 
wandelmarkeringspaaltje gaat u L. Aan de 3-
sprong, voorbij infobord Vijlenerbergpad, gaat u 
bij hoge afrastering L (wit) omlaag.  Aan de 3-
sprong gaat u R en loop langs het volgende 
infobord Vijlenerbergpad het trappenpad 
omhoog. **** Volg na het trappenpad het bospad, 
dat enkele bochten maakt. Boven aan de 3-
sprong, met rechts een grote woning, gaat u L 
(groene driehoek op geel plaatje). Negeer meteen 
2 zijpaden rechts. Volg nu geruime tijd het pad, 
dat even verder een dalend bospad wordt, RD 
(groene driehoek op geel plaatje). Aan de 
bosrand buigt het pad naar rechts (prachtig 
uitzicht).  Aan de 3-sprong gaat u L (groene 
driehoek). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD over de veldweg en u verlaat het Vijlenerbos.   
(Voor u ziet u de windturbines (EuroWindPark 
Aachen) in het Duitse Vetschau (nabij Bocholtz)).  
 

Steek beneden bij zitbank en wegkruis de 
doorgaande weg over en loop RD (wit/GR6) het 
pad omlaag. Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u L 
omlaag. 
 

(Als u hier aan de 4-sprong 20 m RD loopt, dan komt 
bij het  ongevalskruis van 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).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L het mooie 
holle pad, waarin een links grote  dassenburcht 
ligt, omlaag.  
 

7. Aan de ruime 3-sprong bij zitbank onder 
treurwilg en vakwerkhuis met muurkruis in de 
buurtschap Harles gaat u L (geel-rood).  
 

(U passeert een gemetselde pilaar met daaraan een 
waterpomp. Hier bij zitbank stroomt het 
Harleserbeekje onder de weg door) 
 

Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R omhoog.  
Negeer voorbij het laatste huis (nr. 20) voetpad 
links en volg RD de dalende veldweg).  Aan de 3-
sprong bij zitbank, wegkruis  en wegwijzer gaat u 
L richting Vijlen. Meteen daarna gaat u  aan de 3-
sprong R de holle veldweg omlaag.  Na 600 aan 
de 4-sprong bij knotwilgen, zitbank, veldkruis en 
smalle asfaltweg gaat u R over de veldweg, die na 
750 m in Lemiers een smalle asfaltweg wordt. U 
komt weer bij het leuke terras van De Kornuiten 
van Koraal, de sponsor van deze wandeling, waar 
u nog iets kunt eten of drinken. De uitbaters 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt. 

 

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.   


