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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische grenswandeling wandelt u eerst door een leuk
natuurgebiedje. Dan steekt u de Duitse grens over en passeert u een bijzondere grenssteen en iets verder
een intact stuk van de Siegfriedlinie uit de Tweede Wereldoorlog. U loopt door mooie velden naar het
plaatsje Vetschau waar een parkje is met zitbanken. De terugweg gaat door een mooi dal, langs een
bosrand met mooi uitzicht en langs een akker met windmolens. Via een leuk weggetje komt u weer bij de
Scholtissenhof waar u uzelf mag belonen met een lekker ijs. Neem zelf proviand mee voor onderweg.
U kunt ook starten in Vetschau aan de Bocholtzer Straβe. U begint dan de route bij **** in punt 3. De
Scholtissenhof is dan een mooie pauzeplek.
Startpunt: Hoeve Scholtissenhof, Heiweg 1, Bocholtz. (U kunt parkeren op de parkeerplaats).
Gps afstand: 12600m, Looptijd: 2.40, Hoogteverschil: 55m

blz 2 van 3

740 BOCHOLTZ 12,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van
Scholtissenhof gaat u R en steek
spoorwegovergang.

de
de

omhoog. Boven voor zonnepark (1,6 Megawatt)
gaat u R over het (bos)pad met links de
zonnepanelen en rechts (even) de bosrand.

(Links voor de spoorwegovergang staat het
monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van
het spoorwegongeluk van 20 december 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).

(De route volgend ziet u aan het einde van dit bospad
u rechts tussen de bomen door de parkeerplaats en
het tankstation bij de grensovergang Bocholtz).

Negeer bij wegkruis zijweg rechts en bij
Mariabeeldje in muurnis zijweg links. Aan de 4sprong bij groot wegkruis en Mariabeeldje in
muurnis gaat u RD (Minister Ruijsstraat) de
klinkerweg omhoog.

Aan de 3-sprong gaat u L (blauw) de asfaltweg
omlaag langs het plaatsnaambord Heerlen.

(Hier op de hoek van de Minister Ruijsstraat en
Wilhelminaplein ligt de hoeve “An der Plei” (no.2), die
gebouwd is met Bocholtzer steen).
Negeer zijwegen. Na bijna 500 m gaat u voorbij
huisnr. 73 en bij groot smeedijzeren wegkruis L
(Overhuizerstraat) omlaag met even verder rechts
de met breuksteen gebouwde muur horende bij
Hoeve Overhuizen .
(Even verder ziet u rechts het torentje van de Capella
Domesta).
Aan de 3-sprong, met lindeboom in het midden
gaat u R (Paumstraat).
(Hier staan enkele rijksmonumentale woningen
(huisnrs. 12-16) gebouwd met kalkbreuksteen. De
hoeve met huisnr. 16 stamt uit 1763).
Meteen daarna aan de 3-sprong
wegkruis gaat u L omhoog.

bij

groot

(Als u hier R gaat, dan komt u bij de prachtige
toegangspoort van Hoeve Overhuizen (Hoeve
Oberhausen/zie infobordje bij toegang). Als u de
binnenplaats RD oversteekt dan komt u bij de kapel
Capella Domesta, de huiskapel van de hoeve. Voor
meer info hoeve zie infobordje bij ingang hoeve).
Vlak daarna voorbij rechts staand (eind grasveld
waarop rode beuk staat) gedenkmonument aan
Jurgen G. Krohnke, die hier op 20-9-1944
sneuvelde, gaat u aan de 4-sprong bij bord
“voetpad” het middelste (gras)pad door het bos

Beneden aan de asfaltweg gaat u R (blauw).
(Hier heeft u links mooi uitzicht op de H. Jacobus de
Meerdere kerk (1869-1873) in Bocholtz).

2. Steek via de oversteekplaats de voorrangsweg
over en ga R. Negeer zijweg links en volg RD het
fietspad onder het autowegviaduct door van de
autoweg Heerlen-Aken. Na 30 m gaat u bij
verbodsbord en rood/witte paaltjes L de
asfaltweg omhoog. Na 200 m. gaat u bij
paardenverbodsbordje R het grindpad omhoog.
Steek het fietspad en de doorgaande weg over en
volg RD het grindpad.
(U
bent
hier
op
het
bedrijventerrein Avantis).

grensoverschrijdend

Aan de kruising van grindpaden gaat u RD. Bij de
afrastering loopt u RD over het graspad langs de
afrastering en evenwijdig aan de asfaltweg. Bij
groot grenskruis en historische grenssteen van
Aken (zie infobord) gaat u R voorlangs de zitbank.
Meteen daarna aan de kruising gaat u L over de
half verharde veldweg. U bent nu in Duitsland. De
veldweg wordt een dalende holle veldweg. Aan
de kruising in Hornbach bij zitbank en groot
wegkruis gaat u R (Laurensbergerstraβe). 10
meter voorbij huisnr. 236 gaat u L over de
grindweg. Negeer veldweg links. Na 200 m
passeert u links de Siegfriedlinie.
(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. 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).

3. Aan de Y-splitsing gaat u R. De veldweg wordt
een dalende veldweg en vervolgens een smalle
asfaltweg. Aan de 4-sprong voor populierenbos
gaat u R over de veldweg langs de bosrand. Volg
geruime tijd deze licht stijgende veldweg. Aan de
asfaltweg gaat u L. Meteen daarna aan de 3sprong bij groot stenen wegkruis gaat u R (KarlFriedriech-Straβe). Let op! Tegenover huisnr. 172
in de buurtschap Huf gaat u R over het smal pad.
Voorbij speelparkje met zitbanken gaat u In het
dorpje Vetschau L over de asfaltweg. Na 100 m
neemt u de eerste weg R (Bocholtzer Straβe).
Negeer zijwegen.
(Een eind verder passeert u twee prachtige carré
hoeves t.w. Gut Groβer Hof <1775 (nr. 29) en daar
tegenover de prachtige hoeve Gut Kleiner Hof (nr.
50) met de grote binnenplaats. Op de gevel staat het
jaartal 1887 en op de sluitsteen boven de poort staat
het jaartal 1774).
Aan de 3-sprong, buiten de bebouwde kom, gaat
u L en steek via de brug de voormalige spoorlijn
Aken–Maastricht over.
(Op dit traject rijdt de Zuid Limburgse Stoom
Maatschappij op rijdagen vanaf Simpelveld naar
Vetschau met een toeristische Schienenbus).
Neem dan de eerste veldweg L langs enkele hoge
struiken. Volg nu geruime tijd deze veldweg. (U
hoort hier wel de autoweg maar de omgeving is
mooi).
4. Aan de asfaltweg gaat u R en loop langs het
grote stenen wegkruis onder de autoweg door.
Ga dan meteen bij verbodsbord R (Vetschauer
Berg) de asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong
gaat u L omhoog richting bos. Bijna boven aan de
3-sprong bij zitbank en groot wegkruis gaat u R
over het pad langs de bosrand.
(Dit grote kruis is in 1985 geplaatst door de
Bogenschutzenbrüderschaft Vetschau 1885 e.V. Hier
op de zitbank heeft u ook mooi uitzicht op de
kerktoren (1482) van de St. Laurentiuskerk
in
Laurensberg).

blz 3 van 3
Volg geruime tijd het leuke bospaadje. (Rechts
heeft u mooi uitzicht). Bij dikke zwerfkei buigt het
pad links omhoog. Boven verlaat u het bos.
(Hier ziet u links boven het restant van de molen
behorende bij de hoeve Gut Paulienehof).
Aan de 3-sprong gaat u R de veldweg omlaag.
(Even verder ziet u voor u H. Jacobus de Meerdere
kerk (1869-1873) in Bocholtz).
Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg.
Meteen daarna gaat u tegenover zitbank L over
het graspad met rechts van u struikgewas.
(In dit struikgewas ziet u de “tanden” (höckerlinie) van
de Siegfriedlinie).
Aan de T-splitsing, waar u rechts bij de lager
gelegen spoorlijn (voormalige spoorlijn Ake n–
Maastricht) goed de höckerlinie kunt zien, gaat u
L over het graspad. Blijf nu zeer geruime tijd het
graspad, met links van u de akkers waarop 60 m
hoge
windturbines (EuroWindPark Aachen)
staan, RD volgen.
(Mogelijk is het laatste stuk omgeploegd. Loop dan
RD zoveel mogelijk rechts van de akker)
5. Let op! Aan het eind gaat u R over de veldweg
Aan de kruising bij groot houten wegkruis en
zitbank gaat u RD (blauw) omlaag. Beneden aan
de 3-sprong in Bocholtz bij groot wegkruis (1953)
en zitbank gaat u RD (zwart/blauw). Vlak voor
het
spoorwegviaduct
gaat
u
L
(Wijngracht/blauw/zwart). Negeer zijweg links en
u passeert de sporthal. Meteen daarna aan de 3sprong, tegenover de Brede School Bocholtz en
tegenover zitbank gaat u R (Reinert) de
doodlopende weg in. Loop via het voetpad onder
de spoorlijn door en volg de klinkerweg. Bij
wegkruis gaat u L omhoog en u steekt weer de
spoorwegovergang over. U komt weer bij de
Scholtissenhof, de sponsor van de wandeling,
waar u o.a. lekkere Limburgse streekproducten
en lekker ijs kunt eten.
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