ROL-route 20. Holset 5,6km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Deze wandeling is uitgezet door de gemeente
Vaals, VVV Zuid-Limburg en de Stichting
Gehandicaptenplatform Vaals. Deze route is
alleen geschikt voor scootmobielen en niet voor
rolstoelers.
Startpunt: wandel- en eetcafé Herberg Oud
Holset. U kunt de auto parkeren op de
parkeerplaats achter het café. U kunt ook starten
bij bungalowpark Landal Hoog Vaals, Randweg
21, Vaals. U kunt hier de folder van deze route
krijgen bij het hier aanwezige servicepunt van de
VVV. Start dan bij punt 2 zin 2.
1. Met de rug naar het café gaat u R. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij parkeerplaats naast
kerk gaat u L (blauw/rood). Volg nu de hele
wandeling de paaltjes met het rolstoelembleem.
Beneden bij de Lourdesgrot gaat u R (geel).
Negeer vlak daarna bij wegkruis zijweg links. Rol
nu verder over het fietspad of links over het
trottoir dat een eindje verder een geasfalteerd
pad wordt. Ga na 600 m. bij wegkruis R (Oude
Akerweg/rood) over de smalle asfaltweg. Na circa
300 m. passeert u rechts een vakwerkhuis
genaamd A gene Banket (huisnr. 20). (Hier was in
vroeger tijden een
rechtbank gehuisvest). Even verder passeert u
links het voetbalveld van Rood Groen LVC’01.
(Tijdens het Europees kampioenschap voetballen
2000 was dit het trainingcomplex van de Deutsche
National Mannschaft, die hier vlakbij in kasteel
Vaalsbroek was neergestreken. Rechts ziet u hier de
Wilhelminatoren op de Vaalserberg, een uitzichttoren
met lift en een glazen “skywalk” op 34 m. hoogte.
Een bezoekje waard). Rol verder RD en u passeert
na de Zieversbeek rechts de voormalige
Schuurmolen waar nu een manege is in
gehuisvest. (Deze watermolen type middenslag
heeft gefunctioneerd van 1800 (of eerder) en is in
1909 afgebroken). Negeer zijweg links en rol RD
(groen/rood) omhoog. (Een eind verder passeert u
rechts het bungalowpark (355) Landal Hoog Vaals).
2. Neem boven tegenover het politiebureau en
vóór de houten brug het pad R (rood) en rol
verder langs het bungalowpark. U passeert de
hoofdingang van het park. Negeer zijpaden links
en volg het geasfalteerd pad RD parallel aan de
Randweg. Steek aan het einde van het pad de
dalende doorgaande weg over en ga dan L over
het geasfalteerd pad omhoog. Aan de ongelijke 4sprong bij groot wegkruis en begraafplaats gaat u
R (blauw/geel) over de grindweg omhoog. (De
begraafplaats bestaat uit een Joods en een
Hervormd deel. Op de oude Joodse begraafplaats
zijn 16 grafstenen bewaard gebleven, waarvan de
oudste uit 1755. Na 100 m. ziet u bij het eerste hek

rechts de oude Joodse begraafplaats). Rol nu het
grindpad omlaag.
3.
Aan
de
kruising
bij
groot
wegkruis/oorlogsmonument
gaat
u
R
(Schuttebergsweg/ geel/rood/groen). Beneden
aan de T-splitsing gaat u R (Eschberg). (Links ziet
u hier het grote hotel Vaalsbroek. Het voormalige
kasteel werd in 1761 gebouwd als buitenverblijf voor
de Akense lakenfabrikant Johann Arnold von
Clermont, die zijn fabrieken naar Vaals verplaatste).
Na 100 m. gaat u L (Weijerweg). (Als u hier 200 m.
RD langs de voorrangsweg rolt, dan komt u bij
Museum Vaals. Hier staan ruim 200 prachtige
heiligenbeelden met een hoogte van 1 meter tot wel
3,5 meter gecombineerd met hedendaagse
schilderkunst. Hier is ook het bijzonder sfeervolle
museumcafé “De Zwarte Madonna”). Rol nu verder
met rechts van u de Zieversbeek. Waar de smalle
asfaltweg naar links buigt, passeert u rechts de
Frankenhofmolen. (Aan het eind van de oprit ziet u
de monumentale watermolen beter bekend als zijnde
“de Volmolen” (1736). De molen was een spinnerij
met lakenfabriek en vollerij, later spinnerij met
dekenfabriek). Aan de Y-splitsing bij wegkruis gaat
u L (blauw) omhoog. (Bijna boven passeert u
tegenover huisnr. 38 een wijngaard van wijndomein
St. Martinus). U komt weer bij de gezellige
rolstoelvriendelijke Herberg Oud Holset waar u
nog iets kunt drinken en eten. (Bezoek ook nog
even het mooie Lambertuskerkje. Dit kerkje is
bekend als pelgrimskerk van Sint Genoveva, de
patroonheilige van Parijs. Het kerkje is ook zeer
geliefd bij trouwlustigen).

