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Schneeberg, Mamelis en Oud Lemiers
We maken een prachtige grenswandeling vanuit de drielandenplaats Vaals. Het eerste
deel van de tocht loopt voornamelijk op of net over de grens met Duitsland richting
Orsbach over het plateau bovenop de Schneeberg met weidse uitzichten over het legere
Duitse land. Dan dalen we via een glibberig hol paadje af naar het gehucht Mamelis. We
kruisen de Selzerbeek en hebben zicht op de abdij St. Benedictusberg. De route raakt
aan de rand van Vijlen. Alle ingrediënten zijn hier aanwezig holle wegen, wegkruisen,
glooiend heuvelland, beekjes en af en toe een Limburgse vierkantboerderij. Van de rand
van Vijlen lopen we naar de rand van Lemiers en we komen in de buurtschap Oud
Lemiers. We passeren kasteel Lemiers, ook wel Gen Hoes genoemd. Het kasteel omvat
een herenhuis en een kasteelboerderij. Het oudste deel van het huis is een vierkante
waterburcht met een traptoren, beide uit de 15e eeuw. In de dorpsstraat zien we het
mooie zaalkerkje Sint-Catharinakapel. We lopen over een grenspaadje langs de
Selserbach weer naar Duits grondgebied. Over de lange, maar autovrije Schneebergweg
onderlangs de Schneeberg en via een steile afdaling door het bos keren we terug naar
Vaals.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het busstation bij de rotonde loop je verder over de hoofdweg richting grens.
Doorlopen tot huisnummer 3 aan je linkerhand pal voor de grens met Duitsland. Hier ga
je linksaf, Grensstraat. Deze weg dalend volgen. Je passeert diverse paaltjes, dan wordt
het een fiets-/wandelpad. Meebuigen naar links, het asfaltpad blijven volgen tot je uitkomt
in de bocht van een asfaltweg. Daar ga je rechtdoor omhoog tot aan de T-splitsing. Je
steekt de weg over en gaat bij het bordje 'grensroute 1' links over het voetpad. Direct
daarna weer links de weg oversteken bij een bordje 'grensroute 1. Je loopt een
halfverhard weggetje in. Direct op een Y-splitsing rechts aanhouden, het smallere pad
omhoog het bos in. Zijpaden negeren en steeds verder omhoog. Bovenaan opnieuw
rechtdoor en afdalen. Je komt bij een asfaltweggetje.
2. Hier oversteken en rechtdoor. Je loopt tussen golfterreinen aan weerszijden. Op de
eerste kruising, vlak na het bord 'Naturschutzgebiet', linksaf, een pad langs de bosrand
met aan je linkerhand het golfterrein. Het pad loopt verderop het bos in. Steeds blijven
volgen, zijpaden negeren. Doorlopen tot een duidelijke Y-splitsing, met de rechterpoot
omhoog en hier links aanhouden, ook ruiterpad. Het is een smaller paadje dat verderop
gaat dalen, zijpaden negeren. Verderop loop je weer langs de rand met uitzicht op het
heuvelland aan je linkerhand. Je loopt tussen heggetjes door. Waar de heggetjes
stoppen, komt er van achteren een grasweg bij. Hier rechtdoor, de grasweg volgen met
aan je rechterhand struiken. Op een Y-splitsing rechts aanhouden, het bredere pad
omhoog volgen en voor prikkeldraad meebuigen naar rechts. Aan het eind voor akkers ga
je linksaf. Bij het bankje meebuigen naar rechts en je komt uit op een asfaltweggetje.
3. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je het eerste onverharde pad naar links bij een
kruisbeeld, een grassig pad tussen de velden door. Dit pad helemaal uitlopen tot een
asfaltweggetje. Daar ga je linksaf. Aan het eind op een iets bredere weg ga je linksaf. Nu
neem je het eerste pad rechtsaf langs een heggetje, een karrenspoor tussen de velden.
Op kruising met een ander breed pad bij een kruisbeeld rechtdoor. Op een volgende
kruising met asfaltweggetje rechtsaf en direct daarna bij grenspaal 206A weer linksaf,
een onverharde weg. Deze grensweg (links Duitsland, rechts Nederland) blijf je steeds
volgen. Ook op een driesprong met een pad naar links ga je rechtdoor. Een pad van
rechts negeren en direct daarna kom je op een driesprong bij een bankje met prullenbak.
4. Hier ga je linksaf bij een paaltje Grensroute 7. Eerste weg naar links negeren. Daarna
bij grenssteen 204 ga je schuin linksaf. Dit pad steeds blijven volgen. Je loopt het bos in
en je passeert een huis aan je linkerhand. Verderop versmalt het paadje. Het wordt een
hol, soms nat, paadje met veel keien naar beneden. Je komt uiteindelijk uit op een
asfaltweggetje. Daar ga je rechtdoor, verder naar beneden. Nu op een splitsing voor twee
grote kastanjebomen rechts aanhouden, een onverhard pad. Voor het water ook rechts
aanhouden langs een weiland aan je rechterhand. Je gaat een bruggetje over en
rechtdoor over de asfaltweg. Met de weg meebuigen naar rechts naar een voorrangsweg.

5. Bij die weg linksaf over het tegelvoetpad. Langs de rotonde heen aan je rechterhand
en daarna naar rechts de weg oversteken. Aan de overkant linksaf over het tegelvoetpad
en bij het bushokje ga je schuin rechtsaf, een onverharde weg in. Deze holle weg
langzaam stijgend blijven volgen tot een driesprong. Daar ga je schuin rechtsaf in de
richting van de kerk van Vijlen. Je komt uit aan de rand van Vijlen op een kruising. (Voor
horeca kun je hier Vijlen inlopen.) Hier ga je linksaf, asfaltweggetje richting Landal. Op Ysplitsing rechtdoor, Oude Akerweg. Je passeert de entree naar Landal Reevallis en dan
wordt het een onverharde weg. Verderop een weg schuin naar links negeren. Even
daarna kom je op een driesprong, hier links aanhouden richting Vaals. Je komt opnieuw
bij een driesprong. Hier ga je rechtdoor, asfaltweggetje, Harles. Na een wit huis,
nummers 6/6a, linksaf asfaltweggetje bij paaltje Grensroute 6. Na het huis wordt het een
karrenspoor. Dit pad uitlopen tot een voorrangsweg.
6. Provinciale weg oversteken en rechtdoor, doodlopende Engerweg. Bij huisnummer
113 meebuigen naar rechts, onverhard paadje. Houten bruggetje over en linksaf langs
het water. Op splitsing met kasseien ga je schuin rechtsaf. Je passeert het kasteel aan je
linkerhand en je volgt de kasseienweg omhoog. Aan het eind rechtsaf. Op een kruising
linksaf richting fietsknooppunt 94, klinkerweg naar beneden. Na huisnummer 24 aan je
linkerhand ga je schuin links langs een grenspaal en metalen hekjes een bruggetje over.
Je volgt een asfaltpaadje langs de beek. Je komt uit op een asfaltweg, Senserbachweg.
Hier ga je rechtsaf. Op een Y-splitsing links aanhouden, Schneebergweg, verboden voor
gemotoriseerd verkeer.
7. Deze weg blijf je krap 2 km steeds volgen tot een kruising bij een bankje en een
bordje 'grensroute 1' en een paal met het bord 'Zur Kapelle'. Hier ga je rechtsaf, een
onverharde weg. (Je loopt nu in omgekeerde richting hetzelfde pad dat je op de heenweg
ook liep.) Eerst langs de bosrand en dan het bos in. Nu op de eerste kruising rechtsaf,
een breed bospad. (Let op: ga je hierheen, dan moet je verderop flink steil afdalen. Dat is
een lastige passage. Je kunt steun vinden aan boomwortels en bomen/struiken. Maar
vind je dit te riskant, ga dan op dit kruispunt verder rechtdoor naar beneden en volg
dezelfde route als op de heenweg terug naar Vaals. Zie ook het kaartje.) Op een
driesprong met een pad schuin naar rechts ga je rechtdoor, nu een smal paadje. Het
paadje gaat heel steil naar beneden en komt uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf.
8. Dan neem je na ca. 175 meter het eerste klinkerpaadje naar links, fiets-/wandelpad.
Direct meedraaien naar links en weer naar rechts, de beek over en het klinkerpad blijven
volgen. Je komt uit op een klinkerweg bij de bebouwing, hier rechtdoor. Je komt uit bij
een asfaltweg. Hier ga je linksaf. Bij de rotonde, Prins Bernhardplein, links aanhouden. Je
passeert de Hubo aan je linkerhand en je vervolgt de weg rechtdoor langs een
bedrijventerrein aan je linkerhand. Je passeert de Lidl aan je rechterhand en dan neem je
de eerste weg rechtsaf, Beemderlaan. Deze uitlopen tot je uitkomt op de
Maastrichterlaan. Hier ga je rechtsaf terug naar de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Vaals, busstation.
Parkeren
In Vaals aan de Beemderlaan een parkeergarage.

Openbaar vervoer
Lijn 50 van/naar Maastricht.
Lengte van de wandeling
18 km.
Horeca onderweg
In Vaals veel horeca. Onderweg van de route af in Vijlen horeca. Aan de rand van
Lemiers: Grand Café Het Mo'ment, http://www.moment.je/.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-vaals/15384/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

