133. VAALS 11,9 km
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Over Duits grondgebied loopt u de Schneeberg op naar de Siegfriedlinie. Daarna volgt een prachtige
panoramaweg met mooie uitzichten op o.a. Lemiers en Vijlen. In Orsbach ligt café Bellevue, een pauzeplek
met schitterend uitzicht. De wandeling heeft een helling maar die gemakkelijk te doen. Bijna aan het einde
kunt u het unieke heiligenbeeldenmuseum Museum Vaals bezoeken.
Startadres: Taverne “Chalet”, Vaalserhaagweg 5, Vaals.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,92 km

2.50 uur

118 m

166 m

Auteur: Jos Wlazlo Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

blz 2 van 3

133. VAALS 11,9 km
1. Met uw rug naar de taverne gaat u L
(Vaalserhaagweg). Aan de kruising gaat u RD
(Bloemendalstraat). Negeer zijweg rechts. Aan de
3-sprong voor het mooie kasteel Bloemendal
(1799) gaat u L (Sjwats Jris).
(In 1791 is begonnen met de bouw van dit prachtige
buitenverblijf van de Akense lakenfabrikant Arnold
von Clermont, die op 63 jarige leeftijd overleed toen
het buitenverblijf nog niet helemaal gereed was.
In 1846 schenkt de toenmalige eigenaar Stadrat. Joh.
Wilh. van Lommessen het gebouw aan de zusters
van de orde Dames du Sacré Coeur, een orde voor
rijke dames. Zij hadden tot 1976 in het huidige hotel
een internaat voor meisjes van rijke komaf.
Rose Kennedy, de moeder van president John
Kennedy, heeft hier zelfs op kostschool gezeten.
Toen in 1825 de Rijksweg werd aangelegd legden de
zusters vanaf het klooster zelf een weg aan naar
deze weg. Ze deden dat met kolengruis vandaar de
naam Sjwats Jris (zwart grijs)).
Aan de voorrangsweg gaat R. Negeer zijwegen en
blijf de Maastrichterlaan RD door het centrum van
Vaals volgen.
(Na 100 m ziet u links (huisnr. 123/hoek Pr.
Bernhardstraat) het “Braune Haus”, at in de Tweede
Wereldoorlog het hoofdkwartier van de SA en de SS
was. “Genodigden” moesten serieus voor hun leven
vrezen.
Verder lopend passeert u enkele prachtige panden
zoals het monumentale voormalige hotel restaurant
Aachener Hof (huisnr. 104/bouwjaar 1903) en het op
de hoek van de Koperstraat en Maastrichterlaan
gelegen monumentale voormalig Kurhotel, dat rond
1900 in eclectische stijl is gebouwd. (Nu apotheek)).
Vlak voor de voormalige grensovergang (nabij
huisnr. 3) gaat u L (Grensstraat).
(Rechts ziet u op de heuvel het Universitätsklinikum
Aachen. Het ziekenhuis heeft in totaal circa 1250
bedden en ongeveer 6000 werknemers, die
werkzaam zijn in 34 klinieken en 25 instituten).
U passeert de begraafplaats (1808) waarop enkele
zeer oude grafstenen staan.
(Als u de begraafplaats oploopt dan komt u voorbij de
drie klokken van de voormalige St. Jozef kerk (1958
– 2000) bij het grote familiegraf (mausoleum/1878)
van de familie Tyrell, die van 1829 tot 1924 een grote
lakenfabrikant in Vaals was. In het mausoleum liggen
in 8 nissen tien familieleden begraven).
Bij de Selzerbeek, rood-witte paaltjes en oude
grenssteen loopt u Duitsland binnen en loop dan
RD (GR1) de smalle asfaltweg omhoog.

(De 14,5 km lange Serlzerbeek die hier vlakbij op
Duits grondgebied ontspringt vormt tussen Vaals en
Mamelis de grens tussen Nederland en Duitsland).
Boven aan de brede asfaltweg bij zitbank gaat u R
(GR 1) verder omhoog. Aan de doorgaande weg
gaat u L (Schurzelter Straβe/GR 1) omhoog. Na
100 m gaat u L.
2. Vlak daarna gaat aan de Y-splitsing R (GR 1)
door het bos omhoog. Negeer zijpaden. Na 300 m
gaat u boven aan de 4-sprong RD (GR 1). Negeer
zijpaden. Steek beneden bij zitbank en wegkruis
de smalle asfaltweg over en loop RD over het pad
dwars over het golfterrein van de Aachener
Golfclub 1927. Aan de volgende 4-sprong gaat u
L met links het golfterrein en rechts de bosrand.
3. Blijf de bosrand volgen met links mooie
vergezichten. In het bos daalt het pad en buigt
naar rechts. Negeer zijpaden. Aan de Y-splitsing
gaat u R het pad steil omhoog. (Even verder bij
bordjes op bomen verlaat u GR 1). Boven aan de 4sprong gaat u R over het brede bospad. Aan de
volgende 4-sprong gaat u L langs de bosrand.
Aan de asfaltweg gaat u L. De asfaltweg wordt
weer een bospad. Negeer zijpaden en blijf dit pad
RD volgen door en langs de bosrand. Voorbij
weiland wordt het smalle pad een breed licht
dalend graspad.
(Bij links gelegen weiland ziet u rechts
windturbines van het EuroWindPark Aachen).

de

Bij hoge struiken passeert u verdedigingslinie
Westwall.
(De betonnen “tanden” (höckerlinie) zijn de
overblijfselen van de verdedigingslinie Westwall ook
wel Siegfriedlinie genoemd, die Duitsland in de
Tweede Wereldoorlog moest beschermen tegen
aanvallen van tanks.
Ze is gebouwd tussen 1936 en 1945 en loopt van
Kleef aan de Nederlandse grens tot aan de Zwitserse
grens en heeft een lengte van meer dan 630 km).
Volg dan RD het graspad richting windturbine en
kerktoren.
(U heeft hier op het plateau van Bocholtz prachtig
uitzicht o.a. links op de hooggelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) kerk in Vijlen en rechts op de Jacobus
de Meerderekerk (1869-1873) in Bocholtz)
4. Aan de 3-sprong bij windturbine gaat u RD
verder over graspad. Aan de volgende 3-sprong
gaat u L over de veldweg.
(Bij helder weer ziet u rechts in de verte de
lichtmasten van het Roda JC-stadion. Als u hier even
over de veldweg RD loopt, dan heeft u, waar de
veldweg naar rechts buigt, bij zitbank prachtig uitzicht
over het Selzerbeekdal).

Waar de veldweg naar links buigt, gaat u RD over
het graspad.
(Links ziet de 133 m hoge tv-toren in het Aachener
Wald). 4
Vlak daarna aan de T-splitsing aan de rand van de
Schneeberg, gaat u R (GR 1).
(De Schneeberg ontleent zijn naam aan de vele kalk,
die hier in de grond zit).
Volg het smalle pad RD met links weer prachtig
uitzicht. (Bijna aan het einde van dit pad staat een
zitbank). Aan de asfaltweg aan de rand van het
dorp Orsbach gaat u L omlaag. U passeert
meteen rechts café Belle Vue waar u binnen of op
het terras schitterend uitzicht heeft. Een ideale
pauzeplek.
(Proef hier eens de heerlijke verse wafels met kersen
en slagroom of de eigen gebakken Kuchen! In de
wintertijd (1 nov. – 1april) alleen in het weekend en
Duitse feestdagen open. In de zomertijd ’s maandag
gesloten).
Negeer meteen zijpad rechts en loop RD de
asfaltweg omlaag. Na 300 m aan de 4-sprong bij
Gut Collejan (nr. 80) bij links hoger staande
hardstenen zuil (1779) met Romeins opschrift
loopt u RD verder omlaag en u loopt Duits
Lemiers binnen.
(Rechts ziet u op Nederlands grondgebied kasteel
Lemiers (1667)).
Na bijna 700 m gaat u beneden, waar de asfaltweg
naar links buigt, bij huisnr. 223, wegwijzer en
verkeerspiegel R (fietsroute 93) over het asfaltpad
met links de 14,5 km lange Selzerbeek, een
zijbeekje van de Geul, dat hier de grens vormt
tussen Nederland en Duitsland.
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(Links ziet u in de verte de Schneeberg en de
windturbine waar u eerder langs bent gelopen).
Het pad buigt naar rechts met rechts het
sportcomplex. Aan de asfaltweg gaat u R
(blauw/rood) met rechts het sportcomplex dat
tijdens het Europees kampioenschap voetballen
2000 het trainingscomplex van de Deutsche
National Mannschaft, die hier vlakbij in kasteel
Vaalsbroek was neergestreken. Let op! Na circa
50
m
gaat
u
tegenover
parkeerplaats
sportcomplex, R over het pad met rechts de
asfaltweg. Even verder buigt het pad naar links.
Aan het einde van het pad gaat u L (blauw) over
de veldweg. Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u
L (Weijerweg/geel-rood) omlaag. Ruim 200 m
verder passeert u links de oprit naar de
Frankenmolen.
(De rijksmonumentale Frankenhofmolen, ook wel
Volmolen genoemd, is een industriële watermolen uit
1736.
De molen ligt aan de Zieversbeek en wordt via een
speciaal daarvoor aangelegde molentak met drie
molenvijvers van water voorzien. Het is een
industrieel complex en heeft door de eeuwen heen
gefunctioneerd als kopermolen, textielfabriek o. a
spinnerij/woldekenfabriek.
en graanmolen. Zie
infobord bij zitbank).
Meteen daarna steekt u bij de Weijershoeve
(nr2/melkveebedrijf) het Zieversbeekje, dat een
zijbeekje van de Selzerbeek is en dat in de Geul
uitmondt. (Hier ligt rechts een grote vijver). Negeer
zijpaden en blijf de asfaltweg RD volgen.
(Rechts en later links stroomt het Zieversbeekje).
Steek na 400 m de doorgaande weg over en ga
dan L (geel) over het asfalt- voetpad.

5. Bij oude grenssteen steekt u via bruggetje de
Selzerbeek over. Meteen na bruggetje gaat u in
het beschermd dorpsgezicht van Nederlands Oud
Lemiers bij stenen grenspaal nr. 200 L (GR 6)
over de klinkerweg.

(300 m verder passeert u links het voormalige
Camillianen klooster en de kloostertuin. Nu museum
Vaals met een collectie die bestaat uit meer dan 200
heiligenbeelden die stammen uit de periode 18501920. Zeker eens bezoeken).

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij de SintCatharinakapel,
het
oudste
zaalkerkje
van
Nederland. Zie infobordje bij toegangsdeur.

Loop verder RD over het asfalt- voetpad parallel
aan deze weg.

Voor het zaalkerkje ziet u rechts
vakwerkhuisje met blauwe raampjes).

een

leuk

U passeert meteen een picknickbank en infobord
en even verder stenen grenspaal 198. Negeer
zijweg links. De klinkerweg wordt een asfaltweg.
Bij witte boerderij gaat u R over de veldweg. Bij
ijzeren hek gaat u L (blauw) over het smalle pad
gelegen tussen haag en afrastering.
6 Steek boven bij wegkruis en wegwijzer de
schuin links de voorrangsweg Maastricht-Vaals
over en loop RD (GR6) over het verharde
pad/graspad. Aan de T-splitsing bij zitbank aan
de achterkant van het sportcomplex van de
voetbalvereniging Rood-Groen LVC ’01 (Vaals/
Lemiers) gaat u L (blauw/groen/GR6).

Bijna 50 m voorbij huisnr. 2 en voorbij bushuisje,
gaat u aan de 4-sprong L (rood/groen) het asfaltvoetpad omhoog met links de voormalige
kloostertuin. Aan de 3-sprong gaat u R omhoog
en via voetgangersbrug steekt u de randdoorgaande weg over. Negeer zijpad rechts. Aan
de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.
7. Aan de volgende T-splitsing gaat u R. Aan de
kruising gaat u L (De Lange Akker). Negeer
zijwegen en volg RD de weg, die rechts omlaag
buigt. Aan de T-splitsing gaat u L (Ceresstraat).
Negeer smalle zijweg rechts. Vlak daarna gaat u R
(Wolfskuilenweg) omlaag. Negeer zijwegen.
Helemaal beneden aan de kruising gaat u L
(Vaalserhaagweg). Al snel komt u weer bij de
gezellige taverne, de sponsor van de wandeling,
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten
of drinken.

