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blz 2 van 4
Tijdens deze heuvelachtige wandeling over Duits grondgebied, loopt u vanuit het dorpje Seffent, gelegen
ten westen van Aken, met de historische kern, omhoog naar het Plateau van Bocholtz, waar u betonnen
tanden van de Siegfriedlinie passeert. Dan volgt een schitterend stuk over de Schneeberg met prachtige
panorama’s. Via leuke paden loopt u langs het golfterrein naar de Unikliniek Aachen. Via mooi grindpad
langs een grashelling komt u weer bij de Sieben Quellen (bronnen) met kraakhelder water. Bij het
restaurant is een fijn terras. U kunt ook starten bij camping Hoeve de Gastmolen (alleen voor
campinggasten). De route wordt dan 9,9 km.
Startpunt: Restaurant Sieben Quellen Hof, Schurzelter Strasse 213, Aachen – Seffent. Tel:0049-24112970.
Open dinsdag-woensdag-donderdag en zondag van 12:00 uur tot 22:00 uur, vrijdag en zaterdag van 12:00
uur tot 23:00 uur. Maandag gesloten. (Bij het restaurant is een parkeerplaats).

Startpunt (alleen voor campinggasten): Camping Hoeve de Gastmolen, Lemierserberg 23, Vaals. Start bij
punt.
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1433 AACHEN (Seffent) – Vaals 8,4 km – 9,9 km
Sart Camping Hoeve de Gastmolen:
Bij het receptiegebouw loopt u bij bord
“P aankomst” het paadje omlaag en dan steekt u
via bruggetje de 14 km lange Selzerbeek over,
een zijbeek van de Geul, die hier de grens vormt
tussen Nederland en Duitsland. Steek boven de
asfaltweg (Senserbachweg) over en loop bij
verbodsbord, wegkruisje en Gut Gaβmühle
(18e/19e eeuw), die voor het eerst in 1375 werd
genoemd, RD de grindweg omhoog die vlak
daarna een stijgend pad, gelegen in struikgewas
wordt. Boven aan de rustige smalle asfaltweg
gaat u R omhoog. Na 300 m bij bord
“Naturschutzgebiet”
gaat u L het graspad
omhoog met even verder rechts van u de
bosrand.
(Als u hier RD over de asfaltweg loopt, dan komt u na
bijna 100 m links bij de Pantzermauer (anti-tank
muur). Deze
in 1938-1939 aangelegde dikke
betonnen circa 350 m lange en 3,70 m hoge anti-tank
muur met schietgaten, was een onderdeel van de
Westwall/Siegfriedlinie, waar u later nog langs
andere restanten van deze linie komt. Beneden aan
de asfaltweg (Senzerbachweg, die u bij het verlaten
van de camping bent overgestoken, stond toen ook
nog een 1,3 km lange Pantzermauer. Als u bij het
begin van de muur nog 200 m RD loopt en dan de
tweede weg R omlaag loopt, komt u na 150 m bij de
witte Friedenskapelle waar zitbanken staan).
Negeer twee bospaadjes rechts. In de hoek, waar
de bosrand naar links buigt, gaat u R het

bospaadje omhoog. Meteen daarna aan de
T-splitsing gaat u L (GrenzRouten 1). Ga dan
verder bij **** in punt 3.
1. Met uw rug naar het restaurant en
parkeerplaats, gaat u R de asfaltweg omlaag.
Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis, staande
op sokkel, gaat u L de kasseienweg door het
historisch gedeelte van Seffent omhoog met
meteen links de oude monumentale carréhoeves
Althöfchen en Neuhöfchen (< 1682/huisnrs. 2-6)
(Als u hier de asfaltweg RD volgt, komt u meteen
links bij de met breuksteen gebouwde Burg Seffent,
die grotendeels uit de 18e eeuw stamt en die voor het
eerst in 896 werd genoemd.
De route volgend passeert u bij huisnr. 10 Gut
Schüllshof (<1775). Rechts (nr. 11) passeert u nog
een oude woning).
Boven aan de T-splitsing bij op sokkel staand
wegkruis (1857) en zitbank gaat u L
(Rohrbergweg) omhoog met meteen links (nr.22)
Gut Kalkhütte (< 1695). Na 400 m gaat u boven
aan de T-splitsing, waar u mooi uitzicht heeft, L.
Na 50 m gaat u R de smalle asfaltweg omhoog.
(Omhoog lopend heeft u even verder rechts mooi
zicht op de steenbergen van voormalige
steenkolenmijnen, de romp van molen bij
Gut
Paulinenhof en de windturbines van EuroWindPark
Aachen).
Boven aan de kruising op het Plateau van
Bocholtz gaat u RD.

(Voor u ziet u de kerk in Orsbach. Bij helder weer
ziet u hier rechts de lichtmasten van het Roda JC
voetbalstadion in Kerkrade. Schuin rechts voor u ziet
u het witte gebouw van het Klimaferenzstation
Aachen (weerstation)
Aan de volgende kruising gaat u L over de
veldweg/graspad, die u geruime tijd RD volgt over
het Plateau van Bocholtz. Na 750 m steekt u de
smalle asfaltweg over en loopt u bij dikke
liggende boomstam RD over het brede graspad
met rechts het struikgewas waarin de
Siegfriedlinie is gelegen.
(De betonnen “tanden” (höckerlinie) zijn de restanten
van de verdedigingslinie Westwall ook wel
Siegfriedlinie genoemd, die Duitsland in de Tweede
Wereldoorlog moest beschermen tegen aanvallen.
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).
Na 200 m gaat u R over het graspad en u loopt
tussen de linie door en volg RD het licht dalende
graspad. Aan de 3-sprong bij de hoge
windturbine “Enercon 18” gaat u RD verder over
het graspad.
2. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong L de veldweg
omlaag met rechts afrastering.
(Links ziet u Vaals en rechts de hooggelegen St.
Martinuskerk (1860-1862) in het bergdorpje Vijlen).
Aan de 3-sprong gaat u RD het graspad omlaag.
Vlak daarna beneden aan de T-splitsing, met voor
u prachtig uitzicht over het Selzerbeekdal, gaat u
L (GR1) het pad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u
RD (GR1) omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u R
het brede graspad omlaag met links struikgewas
en rechts de akker en prachtig uitzicht. (De helling
rechts wordt de Schneeberg genoemd, i.v.m. de
grote hoeveelheid kalk die in de grond zit). Waar de
bosrand/struikgewas bij afrastering naar rechts
buigt, gaat u meteen L met links het struikgewas.
Volg de bosrand die rechts omlaag buigt. Op de
hoek van de bosrand gaat u L met links de
bosrand en rechts nog altijd prachtig uitzicht. Let
op! Waar na 250 m de bosrand weer rechts
omlaag buigt, gaat u L het bospaadje omhoog.
(Degene, die is gestart bij Hoeve de Gastmolen, loopt
hier verder langs de bosrand omlaag. Negeer
zijpaden links. Beneden gaat u R de smalle asfaltweg
omlaag. Na ruim 300 m gaat u bij twee ingangen van
weilanden L het pad gelegen tussen struikgewas
omlaag. (Meteen rechts heeft u mooi zicht op de
hooggelegen Martinuskerk in Vijlen). Steek beneden
de asfaltweg over en loop RD het pad omlaag, terug
naar de camping).
3. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L
(GR1). **** Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u
RD het steile bospad omhoog. Na ruim 50 m gaat
u boven aan de T-splitsing R over de bosweg.
Negeer zijpaden.
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(Na ruim 100 m heeft u bij het golfterrein van de
Aachener Golfclub 1927 e.V. rechts mooi uitzicht o.a.
op Vaals).
Na 400 m gaat u aan de 4-sprong R de grindweg
omlaag met rechts het golfterrein en even verder
links ook de golfbaan. Steek aan het einde van
de golfbaan bij zitbank de smalle asfaltweg over
en loop RD de (verharde) veldweg omhoog met
rechts mooi uitzicht over het Selzerbeekdal.
(Hier bij zitbank ziet u links het grote
Universitätsklinikum (ziekenhuis) Aachen, waar u
straks langs komt).
Boven aan de 4-sprong in het bos gaat u RD
(GR1) omlaag. Negeer zijpad rechts. Beneden aan
de 3-sprong gaat u RD (GR1) over de asfaltweg.
Meteen daarna steekt u de doorgaande weg over
en gaat u L over het fietspad omhoog. (U verlaat
hier GR1). Na 200 m gaat u boven tegenover het
paaltje ”H200” R over het brede graspad richting
Uniklinikum Aachen.
(Het ziekenhuis heeft in totaal circa 1500 bedden en
circa 7000 werknemers, die werkzaam zijn in 38
klinieken en 25 instituten. Rechts ziet u de 133 m
hoge tv-toren in het Aachener Wald. Rechts, links
van de St. Catharinakerk in Vaals, ziet u de
uitkijktoren Wilhelmina op de Vaalserberg).
4. Bij de containerkantoorunit, bestemd voor
bedrijven die bij ziekenhuis/RWTH werken, gaat
u L de asfaltweg omlaag en u passeert rechts een
ingang voor toeleveringsbedrijven van het
ziekenhuis. Aan de kruising gaat u bij bord
Naturschutzgebiet RD de grindweg omlaag.
(Voor u ziet u boven onderzoekgebouwen op de
Campus Melaten van de RWTH Aachen.
De Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
(RWTH) Aachen is opgericht in 1870 en behoort met
meer dan 45.000 studenten uit de hele wereld en
circa 8000 werknemers tot de grootste en beste
technische universiteit van Europa).
Beneden aan de T-splitsing bij waterbassin/poel
gaat u R.
(Hier heeft u rechts mooi zicht op het bijzondere
gebouw van het ziekenhuis).
Meteen daarna gaat u L. Meteen daarna aan de
T-splitsing bij infobord gaat u L het grindpad
omhoog met rechts afrastering/grashelling van
de Wilkensberg. Na 500 m passeert u voorbij
zitbank een ijzeren doorgang. 50 m verder volgt u
het pad dat naar rechts buigt met links een van
de Sieben Quellen (7 bronnen) waarvan het water
kraakhelder is en die de Wildbach voeden. (De
bronnen werden in 1772 de Wildbachersprung
genoemd). Houd rechts aan en even verder
passeert u rechts bij groot infobord nog een van
de bronnen met helder water. (Hier bij de bronnen
staan zitbanken). Waar de Dorbach in de Wildbach
stroomt, steekt u de houten brug over en volgt
het pad met rechts de Wildbach, een zijbeek van
de Wurm/Worm.
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Meteen daarna gaat u L over de parkeerplaats van
het restaurant de Sieben Quellenhof, waar u iets

kunt eten of drinken.
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