Ommetje ‘Kasteel Vaalsbroek’ gemeente Vaals
Een wandeling door het park van het historische kasteel Vaalsbroek met mooie flora en fauna
Ten westen van Vaals vinden we ‘Kasteel Vaalsbroek’. De naam is in vroeger tijd waarschijnlijk
afgeleid van de woorden ‘Vallis’ hetgeen ‘dal’ betekent en ‘Broich’ of ‘Broek’ hetgeen ‘moeras’
betekent. De oudste vermelding van het kasteel dateert uit 1420.
Het kasteel kende in de loop van de tijd diverse eigenaren en werd in 1761 verkocht aan een Akense
lakenfabrikant. Een enorme impuls voor het dorp!
Door verbouw van het kasteel in 1761 in classicistische stijl , kreeg het kasteel een voor die tijd
modern en aantrekkelijk uiterlijk.
Rondom het kasteel ligt een mooi park, aangelegd in landschapstijl. Er staan eeuwenoude bomen en
mooie planten. In dit park, met nog vele originele ornamenten, vinden we een mausoleum voor de
Akense lakenfabrikant ‘von Clermont’ en zijn familie.
Bij het kasteel horen een kasteelboerderij en een watermolen, – de Vaalsbroekermolen-. De molen
wordt bediend door water uit de naastgelegen molenvijver. Deze wordt op zijn beurt gevoed door de
Zieversbeek en bronnen op het landgoed.
Al dit moois laat de gids u zien en beleven!!
Ommetje Vaals
Ommetje met meditatief moment
– Afwisselende wandeling door het gehucht Wolfhaag e.o.
We lopen door een stukje authentiek Limburgs landschap. In de nabijheid van het gehucht Wolfhaag
ontspringen verschillende bronnetjes die de Zieversbeek voeden. Zwarte hooglanders grazen op de
graslanden in de buurt van het gehucht. Ze lopen er het hele jaar door. Dit helpt de ontwikkeling van
de natuurlijke bosranden.
Via een mooi pad met knotwilgen doen we onze afdaling. We komen bij een apart plekje waar we de
vrijheid nemen om tot onszelf te komen. We gebruiken onze zintuigen om de wind te voelen en de
vogels te horen fluiten. Deze stilte nemen we mee tijdens de rest van de wandeling. We geven onze
ogen in alle rust ‘de kost’ maar blijven daarbij ook bij onszelf.

Ommetje Vaals
-Langs de Oude Akerweg (Romeinse heerbaan), fruitgaarden en watermolens
De ‘Oude Akerweg’ was een Romeinse heerbaan, echter géén Romeinse hoofdweg. Deze weg is
vermoedelijk wel heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de vele nederzettingen in dit
gebied, ontstaan rondom de Romeinse villa’s.
Het afwisselende landschap met weilanden en fruitteelt en de behoorlijke hoogteverschillen in het
landschap, zorgen voor een gevarieerde en afwisselende wandeling.
Waterkracht, opgewekt door diverse molens in deze streek, werd einde 18e, begin 19e eeuw, ingezet
voor de laken- en naaldenindustrie in Vaals. Het water van diverse bronnetjes, maar ook het water
van de Selzerbeek en de Zieversbeek, werd in het verleden hiervoor benut.

Ommetje Vaals
-Een flinke wandeltocht door het grensgebied van Nederland, België en Duitsland
De route van deze wandeling loopt geheel door grensgebied. Grenzen waar flora en fauna zich
gelukkig weinig van aantrekken. Vanuit Vaals, louter ons startpunt, lopen we naar het dorpje Holset
en Oud-Lemiers.
We bezoeken Holset, een klein dorpje met een schat aan authentieke vakwerkhuizen, gelegen
rondom de monumentale Lambertuskerk. Ook het dorpje Lemiers, waarvan het oudste deel

Oud-Lemiers heet, ‘doen we aan’. Een klein deel van dit dorp ligt in Duitsland. De mooie Selzerbeek,
waar bij Lemiers de Zieversbeek, Hermansbeek en Harleserbeek in uitmonden, vormt de grens tussen
de twee delen. De gronden in dit gebied zijn enorm drassig zijn en worden daarom vooral gebruikt
als weiland.
Kortom: tijdens deze wandeling geniet u van een gevarieerd landschap van oude dorpjes, beekjes en
idyllische plekjes.
Ommetje Holset - Vijlen Gemeente Vaals
-Variatie in het Limburgs landschap ten top!
We starten in het dorpje Holset, een klein dorpje met een schat aan authentieke vakwerkhuizen,
gelegen rondom de monumentale Lambertuskerk.
Al struinend door het dorp zien we ook nog een prachtige ‘Maria-grot’. Meteen valt op dat deze is
gebouwd met divers gesteente en versteend hout uit geheel de grens- omgeving. Verderop horen
we, als we geluk hebben, het typische geluid van de unieke vroedmeesterpad. Deze heeft hier zijn
leefgebied. We maken een flinke klim door het Vijlenerbos en ervaren hiermee de hoogte verschillen
in dit gebied. In het Vijlenerbos maken we kennis met het vroegere ‘hakhoutbeheer’ dat hier nog
steeds plaatsvindt. Ook zien we sporen van het wilde zwijn dat graag in de bossen wroet. De
hazelmuis heeft in deze omgeving nog zijn leefgebied.
Na onze klim dalen we af en hebben een schitterend uitzicht reikend tot in Duitsland. We eindigen de
wandeling in het dorp Vijlen.

