Oud-Holset-Agen Kirk-Oud-Holset 9km
Deze wandeling voert ons door de velden en holle wegen rondom Holset en
Vijlen. We komen langs het pittoreske Oud Lemiers en Kasteel Lemiers.
Onderweg kunnen we genieten van mooie vergezichten. Via Vijlen met zijn
hooggelegen kerk gaan we door het gehucht Harles terug naar Holset. De
rondwandeling is ca. 9 km
Café Herberg Oud-Holset
Met de rug naar Herberg OudHolset gaan we naar rechts en
blijven ca. 500 meter deze weg
naar beneden volgen. We komen
bij een 3-sprong (met kruisbeeld uit
1857) en gaan naar links. Ca. 300
meter na de huizen (nummers 5 &
7) gaan we naar rechts en nemen
het smalle wandelpad (links van
het ruiterpad; dus niet het eerste
ruiterpad), blauwe route. We blijven
dit pad alsmaar volgen o.a. langs
een vakwerkhuis en met een bocht
naar rechts (we lopen dan parallel
aan de asfaltweg). Op de
asfaltweg gekomen gaan we
rechtsaf, ei-genlijk rechtdoor en
lopen langs het voetbalveld. Direct
na het voetbalveld nemen we het
eerste smalle pad naar links, de
blauwe route en Grens-Routen 6.
We blijven deze beide routes langs
het voetbalveld volgen, totdat we

uitkomen aan de rijksweg. We
steken de rijksweg schuin naar links
over en volgen nog steeds de
blauwe en de GR 6 route. Deze
voeren ons door Oud Lemiers. We
lopen langs een kapelletje
(St.Annakapel) en vol-gen de weg
tot aan de T-splitsing (weg aan
over-kant loopt dood). Hier gaan
we rechtsaf (oprijlaan naar
kasteel). Bij de 3-sprong gaan we
over een keienpad naar links, nog
steeds de blauwe en de GR 6 route
volgend. We lopen langs enkele
woningen, de vroegere
bijgebouwen van het kasteel. Aan
het eind van het keienpad houden
we links aan en lopen langs een
beekje en gaan over het
bruggetje. We volgen het pad dat
langs een vak-werkboerderij komt
en tenslotte uitkomt aan de
rijksweg. Hier steken we

over, gaan naar rechts en dan iets
verder dan huisnummer 132, naar
links de geasfalteerde landweg in
tussen de huizen door. Deze
landweg blijven we ruim 1 km
volgen (de asfaltweg verandert in
een veldweg en later weer in een
asfaltweg). We negeren daarbij
alle zijpaden. Aan het einde van
deze weg komen we aan bij de
bebouwde kom van Vijlen. We
blijven de weg volgen tot bij een 4sprong (rechts een kruisbeeld). Ga
de eerste weg naar links, de Pastorijweg. Langs deze weg lopen we
verder om-hoog. Bij de tweede
weg gaan we links (St.Martinusstraat). Aan het eind van deze
weg rechts richting de kerk. Op de
T-splitsing (vóór de kerk) gaan we
naar links. We zijn nu op het pleintje
bij de kerk en komen bij
wandelaarscafé A gen Kirk, waar
we terecht kunnen voor een
welverdiende pauze.
Café A gen Kirk
Na de pauze gaan we met de rug
naar het café naar links en in de
volgende bocht, ’Hopschet’, naar
links en even verder meteen naar
rechts. Bij de volgende 4-sprong
steken we de Pater Gelissenstraat
over en gaan rechtdoor. We lopen
door een akker, gaan niet met
bocht mee naar rechts, richting
bebouwing, maar even naar links,
dan weer naar rechts en lopen
door een akker rechtdoor in de
richting van de bebossing recht
voor ons. Via een tourniquet komen
we in de weilanden. We lopen nu
naar de volgende tourniquet en
gaan rechts ervan het
aangegeven voetpad (i.v.m.
dassenburchten) volgen door het

weiland. Via een tweetal
tourniquets komen we uit op een
smal paadje tussen 2
meidoornhagen door. Uiteindelijk
komen we beneden bij een
manege, waar we rechtsaf gaan
en op de volgende T-splitsing linksaf
(Harles). Bij Harles 13 t/m 15 rechtsaf
(bij bankje) onverharde weg in. Bij
graspad naar rechts de geelrode
route rechtdoor omhoog volgen.
Boven aangekomen gaan we
meteen naar links en dan niet
meteen weer links, maar rechtdoor,
gele route. Dit pad leidt ons naar
Holset. We bereiken de asfaltweg in
de bocht, waar we rechtdoor gaan
en dan direct weer links langs de
Lourdesgrot omhoog. We komen
langs een parkeerplaats en iets
naar rechts zijn we weer
gearriveerd bij Herberg Oud-Holset,
waar we kunnen nagenieten van
deze schitterende wandeling.
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