Wandelroute – Limburg – DR 2011.05
Deze Op Verkenning beschrijft een rondwandeling van ongeveer 15 km met als vertrekpunt
bushalte Vaalsbroek van Veolialijn 61 Gulpen - Vaals. De wandeling gaat door een
boomgaard, door een hellingbos en door akker- en grasland en volgt een klein stukje van het
tracé van de vroegere tramlijn Maastricht – Vaals. De verdeling verhard/onverhard van het
wandelgedeelte is 25/75 procent.
OV naar Maastricht/Gulpen of Vaals
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
•
www.ns.nl voor de trein naar en van Maastricht.
•
www.veolia-transport.nl voor de bus Maastricht – Gulpen – Vaals (lijn 50) en Gulpen
– Vijlen – Harles - Vaals (lijn 61).

Wandelroute
1. Stap uit bij halte Vaalsbroek of bij de volgende halte, halte Eschberg. Loop de bus
achterna en ga RA op het eerste voetpad na de laatstgenoemde halte
(Eschveldervoetpad). Dit voetpad tussen de boomgaarden komt met een klein trappetje
uit op de Linderweg; RA. De onverharde veldweg gaat over in een geasfalteerde.
2. Ga op de kruising met de Schuttebergsweg RD, Meelenbroekerweg. Op de kruising met
Wolfhaag opnieuw RD. Volg deze weg ongeveer 1 km tot de splitsing met de
Rarenderstraat; LA (markering groen) en ga het onverharde pad op bij het wegkruis met
het opschrift Mein Jesus Barmherzigkeit.
3. Het pad wint snel hoogte. Ga bij de ongelijke viersprong RA (groen). Ook dit stenige pad
gaat geruime tijd bergop. Negeer zijpad van L. Op de kruising RA (wit) langs een boom
met twee stammen; blijf dit nu weer stijgende dan weer dalende pad geruime tijd
volgen.
4. Bij een kleine kruising RD (wit) omhoog. Houd op een Y-splitsing met een slagboom aan
de rechterkant, links aan (geel/rood). Het brede pad gaat licht omhoog. Op de driesprong
RA, een breed zandpad (geel/rood). Bij een driesprong met een bankje gaat u RD
(geel/rood). Rechts van het pad ligt een grafheuvel uit de bronstijd.
5. Het pad komt uit op een geasfalteerde verkeersweg; steek over. Links staat het
kruisbeeld waarvan het opschrift deze Op Verkenning in het tijdschrift De Reiziger siert.
6. Blijf het pad RD volgen. Negeer verschillende zijpaden. Houd op de volgende Y-splitsing
links aan (geel) en ga op de volgende driesprong LA (geel) (mooi uitzicht op kerk van
Vijlen).
7. Ga op de T-splitsing RA (geel), een dalend pad en op de kruising van paden RA (geel)
langs de bosrand. Loop door tot aan de voorrangsweg (Harles) en ga LA (geel). Hier is de
grote foto op blz. 12 en 13 van het tijdschrift genomen.

8. Volg de voorrangsweg voor een korte tijd. U passeert Pension Einrade, bushalte Schrouff
(61) en de boerderij met huisnummer 3 (alle rechts van de weg). Ga voorbij deze
boerderij RA (geel) de veldweg in en passeer ter hoogte van het bordje Dood Leger een
huis met nummer 4a.
9. Ga op de schuine kruising bij bankje RD en na 30m op de driesprong LA; een holle weg
met aan de linkerkant een dassenburcht. Negeer zijpad van links. Het pad komt uit op
een verharde weg in het buurtschap Harles, LA.
10. Honderd meter verder RA tussen de twee boerderijen door. Ga na de bebouwing
meteen LA een smal voetpad in, langs een ijzeren hekwerk. Verderop loopt u tussen
twee hagen door en via een draaihekje (stegelke) komt u in een weiland.
11. Ga hier RD en blijf verderop links van het bosje lopen. Loop RD tussen de akkers door
richting de hoogstgelegen kerk van Nederland. Afhankelijk van de agrarische activiteiten
van dat moment voert het pad tussen schrik- en prikkeldraad en passeert u enkele wel of
niet ‘in functie zijnde’ stegelkes.
12. Ga op de kruising RD (Hopschet) en op de voorrangsweg RA (Vijlenberg) (blauw). U komt
langs het rechts van de weg liggende Fiets & Wandelcafé A Gen Kirk. Schuin achter dit
café de eveneens in het artikel besproken Theetuin Vakwerk.
13. Neem na het kunstwerk van Désirée Tonnaer de eerste weg rechts en ga op de
driesprong LA, Sint Martinusstraat. Op de driesprong RA, Pastorijweg. Negeer weg van
rechts en links.
14. Sla op de viersprong met wegkruis RA, Oude Trichterweg en ga op de driesprong RA,
Oude Akerweg. U passeert een bungalowpark van Landal. De asfaltweg gaat over in een
veldweg.
15. Negeer na 800m veldweg van links en ga iets verder op een driesprong bij veldkruis LA
(wit). Bij de driesprong met een asfaltweg RD. U komt opnieuw in het buurtschap Harles.
16. Neem de eerste weg naar links (blauw). Meteen voorbij het huis wordt dit weer een
veldweg.
17. U komt uit op de verkeersweg Maastricht-Vaals (N278)1. Steek deze RD over en loop RD
(Engerweg, blauw). Bij de grote boerderij met huisnummer 113 maakt het weggetje een
bocht naar rechts en gaat over in een smal graspad.
18. Steek het bruggetje over en wandel links langs het beekje (Hermansbeek) blijven lopen.
19. Houdt op het klinkerpad rechts aan (blauw) en loop door tot aan de verharde weg. U
passeert het kasteel Lemiers (links van u) en gaat op T-splitsing RA. Op de driesprong LA
en komt langs de Catharinakapel. Dit is het oudste zaalkerkje van Nederland. Blijf deze
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Vlak bij deze kruising bevindt zich de bushalte A je Striekiezer van lijn 50.
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klinkerweg door Oud Lemiers steeds RD volgen.
20. Ogenschijnlijk eindigt de weg voor een witte boerderij. U gaat vlak voor de boerderij RA
en na 20 m LA; volg het smalle voetpad tot u weer op de N278 uitkomt; LA (fietspad).
21. Ongeveer 100m verder begint een weiland met daarvoor prikkeldraad. De toegang
bestaat uit enkele straatklinkers. Ga hier in en enkele meters verder RA, een smal
graspad. De prikkeldraadafscheiding blijft links van u.
22. Ga door het V-vormig hekje een weiland in en u bevindt zich op het baanlichaam van de
oude tramlijn Vaals–Maastricht. Verderop ziet u een informatiebord dat een Romeinse
villa noemt die een eindje verderop ‘in de diepte’ heeft gestaan.
23. U verlaat het baanlichaam en houdt rechts aan en niet lang daarna staat u voor de derde
keer bij de N278. Steek de weg over en ga op het fietspad LA. Ga na 40m RA,
Schuurmolenweg. Op het baanlichaam kunnen koeien lopen.
24. Ga op de T-splitsing RA, Oude Akerweg. U steekt de Zieversbeek over en volgt het
graspad dat tussen de asfaltweg en het brede zandpad (ruiterpad) ligt. U ziet de
geel/rode markering van het Krijtlandpad.
25. Na enige tijd draaien ruiter- en graspad naar links. Het pad komt uit op veldweg; ga LA.
Ter hoogte van huisnummer 5 wordt het pad verhard.
26. Volg de veldweg tot op de T-splitsing en ga LA, Weijerweg (rood/blauw). Blijf de
asfaltweg RD volgen. Verderop stroomt de Zieversbeek rechts en later links van de weg.
27. Neem nu het eerste pad L (verboden voor onbevoegden) en ga op de T-splitsing RA en
volg het pad langs de huisjes van het bungalowpark (Landal Hoog Vaals) tot aan de
parkeerplaats van het bungalowpark. Steek deze schuin links over en u komt uit op een
asfaltweg.
28. Voor halte Eschberg gaat u LA en voor halte Vaalsbroek RA.
LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor, (groen) = plaatselijke markering, meestal
aangegeven met paaltjes met een kleurige kop.
Horeca
In Gulpen zijn voldoende cafés en eetgelegenheden. Onderweg zijn er horecavoorzieningen
in de directe omgeving van de in de tekst genoemde bushaltes, nabij de kruising van de
Linderweg, Schutterbergseweg en Meelenbroekerweg (Hoeve De Linde), en in Vijlen. Op
maandag is een aantal gesloten (rustdag).
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