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Tijdens deze pittige en panoramische grenstocht wandelt u over leuke voetpaadjes naar de buurtschap 
Bocholtzerheide. Dan daalt u af door het mooie Plattebos en klimt u omhoog door het Kolmonderbos. Dan 
over een ruig pad omlaag naar de buurtschap Mamelis en dan klimt u omhoog naar de prachtig gelegen 
Michaelshof. U loopt even over een panoramische veldweg met schitterend uitzicht en dan komt u via een 
pittig klimmetje in het Duitse plaatsje Orsbach. De terugweg is gemakkelijk en loopt over graspaden en 
veldwegen terug naar Bocholtz.  Neem zelf proviand mee voor onderweg, na 7 km staat een zitbank met 
schitterend uitzicht. U kunt ook starten op de parkeerplaats aan de provinciale weg Nijswiller – Simpelveld 
gelegen bij km paaltje 16,8. U begint dan de route bij de laatste zin van punt 3. Café Oud Bocholtz is dan 
een mooie pauzeplek. U kunt ook een rondje van 5 km lopen. 
 

Startpunt: Startpunt:  Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11, Bocholtz (tegenover de kerk). 
. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,93 km  3.15 uur  84 m  195 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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728. BOCHOLTZ 12,9 km – 5 km 
 

1.  Met uw rug naar het café gaat u R. Aan de T-
splitsing gaat u R omhoog. Negeer meteen 
daarna bij wegkruis (1977), dat geplaatst is door 
de buurt “”Ouw Leemkoel” klinkerweg links 
((Reinert) omhoog. U steekt de 
spoorwegovergang over van de voormalige de 
spoorlijn Maastricht–Aken, de eerste 
internationale spoorlijn van Nederland. 
 

(Aan de andere kant van de spoorwegovergang staat 
links het monument ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van het spoorwegongeluk van 20 dec. 
1940. Mijnwerkers, die s’ morgens om 5.00 uur met 
de bus naar hun werk gingen, werden door een 
locomotief overreden omdat de spoorbomen door 
een communicatiefout niet gesloten waren. Hierbij 
vielen 4 doden en 8 zwaar gewonden) 
 

Meteen na de spoorwegovergang gaat u R  de 
smalle asfaltweg omlaag langs huisnr. 4.  De weg 
buigt meteen naar links. Negeer zijpaden en volg 
nu geruime RD (blauw) het voetpad. 
 

(U loopt nu parallel aan de hoger gelegen voormalige 
spoorlijn Maastricht-Aken).  
 

Aan de 4-sprong, aan het einde van het voetpad 
en bij spoorwegviaduct, gaat u RD 
(blauw/rood/geel) de asfaltweg omhoog.  Boven 
aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD (rood) over 
de veldweg.  U loopt nu over het Plateau van 
Bocholtz. Bij bord “Voetpad”  en voor bosje gaat 
u L over het voetpad (graspad). Het pad buigt 
even verder links omhoog.  
 

(Voor u ziet de kerk van Bocholtz en de windturbines 
van het EuroWindPark Aachen).  
 

Boven voor akker buigt het pad naar rechts 
richting  sportcomplex van WDZ. Aan de 
asfaltweg gaat u R (geel). Aan de 3-sprong bij 
manege gaat u R (rood/geel) en u  passeert het 
sportcomplex van Sportclub ’25. Aan de 
voorrangsweg gaat u  L (rood).  Na 100 m, aan het 
begin van Bocholtzerheide, gaat u  scherp R 
(rood) over de veldweg.  
 

(Rechts ziet u de twee schietpalen met kogelvanger 
van de kruisboog-schutterij  St. Henricus (1891)).  
 

2. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R  
(rood/zwart) over de brede grindweg.  
 

(Degene, die 5 km loopt, gaat hier L. Aan de 3-
sprong gaat u RD over de asfaltweg. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij veldkruis en zitbank gaat u L 
(zwart/rood) omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 6).  
 

Let op!  Na 100 m, aan het einde van de links 
staande meidoornhaag en waar links een rij oude 
haagbeuken begint, gaat u bij gietijzeren bordje, 

waarin het woord “voetpad” is uit gestanst,  L het 
weiland in (geen duidelijk pad) en loop RD 
richting bos.  (U loopt nu dus parallel aan de rechts 
gelegen doorgaande weg). Aan de bosrand loopt u 
RD over het bospad. Vlak daarna aan de T-
splitsing gaat u R.  Volg nu circa 500 m dit pad, 
dat een bocht naar links en dan naar rechts 
maakt. Negeer 3 zijpaden links en volg het pad 
verder RD. 
 

3. Waar na circa 400 m het pad links omlaag 
buigt, gaat u R. Na 10 m gaat u L langs een open 
stuk “grasland”. Blijf vlak langs de links gelegen 
bosrand lopen en loop dan RD over het 
bospaadje, dat na 5 m naar rechts buigt en een 
dalend bospad wordt. Volg het dalende pad, dat 
een eindje verder rechts langs een greppel loopt. 
Let op! Waar u links een opening ziet, gaat u bij 
berk en meerstammige beuk L (even) steil omlaag 
richting grasland.  
 

(U kunt het bospad ook RD omlaag blijven volgen. 
Loop dan beneden bij de zitbanken en infobord RD 
over de asfaltweg. Ga nu verder bij **** in dit punt).   
 

Ga nu meteen R en loop de grashelling omlaag. 
(Hier heeft u mooi uitzicht). Beneden gaat u R 
(zwart/rood/blauw) over de smalle asfaltweg, die 
meteen naar links buigt.  
 

(Rechts passeert u een parkeerplaats met zitbanken 
en infobord).  
 

**** Vlak vóór de voorrangsweg nabij km paaltje 
16,8 gaat u L (rood) het graspad omlaag langs de  
provinciale weg Nijswiller-Simpelveld (N 21).   
 

4.  Beneden gaat u bij regenwaterbuffer Nijswiller 
L (rood) de doodlopende veldweg/graspad 
omhoog, die een hol stijgend pad door de 
bosstrook wordt.  
 

(Rechts in Nijswiller ziet u hier kasteel/kasteelhoeve 
Nijswiller).  
 

Negeer na 300 m bijna boven (begroeid) bospad 
links. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R over 
het bospad. (U verlaat hier de rode route).  Negeer 
zijpaden rechts en volg geruime tijd het bospad 
RD  door het Kolmonderbos. 
 

(Aan dit pad hangen meerdere vogelnestkastjes aan 
bomen. Een eind verder ziet u rechts tussen de 
bomen de abdij Mamelis).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L omhoog.  
 

(Na veel regenval kunt u het even verder nog te 
lopen “ruig” dalend bospad vermijden. Volg dan hier 
het alternatief beschreven in de laatste alinea).  
 

Boven aan de T-splitsing bij “gatenboom” gaat u 
R (rood).  
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Vlak daarna aan de T-splitsing voor voormalige 
nertsfokkerij/Gut Bergwiese (1903),   gaat u R met 
links Gut Bergwiese (1903) dat op Duits 
grondgebied staat.  Het pad wordt even verder 
een dalend “ruig” bospad.  
 

(Als u het bos verlaat, heeft u mooi uitzicht op de 
buurtschap Mamelis en op de hooggelegen St. 
Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen. Rechts boven 
achter u ziet u de twee torentjes van de abdij).  
 

Na 700 m gaat u beneden bij verbodsbord L de 
rustige smalle asfaltweg omhoog met links een 
moestuin. U loopt nu op Duits grondgebied.  
 

(Als hier RD loopt en via bruggetje de Selzerbeek 
oversteekt dan komt in het buurtschap Mamelis, waar 
enkele mooie rijksmonumentale (vakwerk)huizen 
staan). 
 

^^^ De route volgend passeert u na  500 m een 
zitbank, een genietplekje met prachtig uitzicht. Kijk 
verder omhoog lopend ook nog even achterom)^.  
 

Na 600 m passeert u boven bij twee begroeide 
voormalige betonnen veevoedersilo’s de 
Hofkäserij Michaelshof met muurschilderij van 
olifanten.  
 

(U kunt hier op zaterdag van 16-17 uur biologische 
kaas en melkproducten kopen. In 1870 werd hier een 
carréboerderij gebouwd. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd de boerderij na langere tijd van 
verval in 1953/54 omgebouwd) 
 

5. Bijna 200 m verder bij bord 
Landschaftschutzgebiet/NIX gaat u R het graspad 
omlaag met rechts afrastering/weiland. Beneden 
loopt u bij volgend bord Naturschutzgebiet RD 
het bospad omhoog. Na 400 m aan de 3-sprong 
bij wit-rode leidingpaal gaat u L  het steile bospad 
omhoog. (Doe rustig aan, het is een niet te lange 
straffe kuitenbijter).   
 

(Als u hier 100 m RD loopt, dan komt u bij een 
zitbank, een genietplekje, met prachtig uitzicht over 
het vijfsteren landschap Zuid-Limburg)..  
 

Vindt u het bospad te  steil, loop dan hier verder RD.  
Aan de T-splitsing gaat u L de rustige smalle 
asfaltweg omhoog. 
 

(Hier ziet u voor u beneden het grote complex van 
o.a. de  kartbaan, die gehuisvest is in de voormalige 
schuurpapierfabriek Gelva. 
 

De route volgend passeert u bijna 200 m verder links 
een infobord en zitbank, alweer een genietplekje met 
prachtig uitzicht over het Selzerbeekda).  

 

Na 500 m loopt u het dorp Orsbach binnen. Ga nu 
verder bij **** in dit punt). 
 

Na 200 gaat u boven aan de 3-sprong bij 
volgende wit-rode gasleidingpaal R over de 
veldweg met rechts de bosrand. Na 200 m wordt 
de veldweg een dalend bospad. Beneden aan de 
smalle asfaltweg gaat u L omhoog en u loopt het 
Duitse plaatsje Orsbach binnen. **** Negeer 
zijwegen.   
 

(Bij huisnr. 43 passeert u een voor woning staand 
paard (2019)). 
 

Na ruim 400 m gaat u boven aan de T-splitsing bij 
wegkruis gaat u L. 
 

(Rechts bij groot infobord staan zit- en 
picknickbanken. Op het infobord kunt u de 
geschiedenis van Orsbach lezen (ook in het 
Nederlands). Hier aan het pleintje staat de Orsbacher 
Burg (huisnr. 60). Zie infobordje aan zijkant).  
 

Hier staat ook de St. Peterkerk (1864), die via de   
kapel te bezichtigen is. 
 

Negeer meteen zijweg rechts. Vlak daarna aan de 
3-sprong bij wegwijzer gaat u L (Bungartsweg/ 
fietsroute 93) omhoog.  
 

(100 m verder bij wegkruis passeert u 2 mooie 
hoeves de Bongarts Hof  (nr.22) en de Heilige Geist 
Hof (nr.21).  
 

6.  Aan de 4-sprong, voorbij het voetbalveld van 
OSV Orsbach 1953, gaat u R de veldweg langs de 
bosrand omlaag.  Bij wilduitkijkpost volgt u RD 
het dalend graspad. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u R met links een grubbe.  Aan de asfaltweg 
bij zitbank gaat u L (GR7).   
 

(Even verder heeft u links weer mooi uitzicht op de St 
Martinuskerk van Vijlen).  
 

Aan de kruising gaat u R (GR7). Meteen daarna  
aan de T-splitsing gaat u L (GR7) over de 
grindweg. Neem nu de eerste veldweg R 
(zwart/rood) omhoog.  
 

****  (Voor u ziet u weer de kerk van Bocholtz en 
kantoorpanden op het grensoverschrijdend 
bedrijventerrein Avantis).  
 

De veldweg wordt een asfaltweg en u loopt 
Bocholtz binnen. Negeer zijweg rechts. Meteen 
daarna aan de T-splitsing gaat u R en u passeert 
een groot houten wegkruis.  Negeer zijwegen en 
na 400 m steekt u weer de spoorwegovergang 
over. Bijna 100 m verder gaat u bij Mariabeeldje in 
muurnis L (Pastoor Neujeanstraat) en u komt 
weer bij  Café Oud Bocholtz.  
 

(Hier staat ook de rijksmonumentale H. Jacobus de 
Meerdere kerk (1878) waarvan het interieur via een 
glazen deur te bezichtigen is.  
 

Links (nr. 8) naast de kerk staat de pastorie (1796) 
van de in 1794 opgerichte parochie).  
 
Alternatief voor gedeelte van punt 4:  
Ga dan hier aan de T-splitsing R omlaag. Bij de 
parkeerplaats van de abdij Mamelis loopt u RD de 
toegangsweg omlaag. 
 

(U kunt hier in STILTE de crypte en de kerk van de 
abdij bezoeken. Na de ingang gaat u L. Op de 
binnenplaats gaat u meteen L en bij bord Stiilte komt 
in de crypte waar 12 altaars staan. Als u de trap 
oploopt en dan L gaat, dan komt u in de sobere kerk 
waar u mogelijk een van de gebedsdiensten 
(Metten,,Lauden, Noon, Vespers) kunt meemaken).  
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Beneden aan de voorrangsweg gaat u L over het 
fietspad omhoog. Na 400 m gaat u L (Mamelis) de 
doodlopende asfaltweg omlaag en u loopt door 
het buurtschap Mamelis met de mooie 
rijksmonumentale vakwerkhuizen. Via het 
bruggetje steekt u de Selzerbeek, die hier de 
grens vormt tussen Nederland en Duitsland  over.  
Meteen daarna aan de 3-sprong bij twee 
kastanjebomen, wegkruis, zitbank, stenen 

grenssteen no. 201, waarvoor een oude Duitse 
grensteen met adelaar staat, gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog. (U bent nu op Duits 
grondgebied). Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat 
u bij verbodsbord R de smalle rustige asfaltweg 
omhoog met links een moestuin. Ga nu verder bij 
^^^^ in punt 4. 

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.   


