910. AACHEN (Seffent) 17,5 km – 13,2 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 4
Aan de westrand van Aachen ligt in de buurtschap Seffent restaurant Sieben Quellen Hof. U komt eerst
door het historische gedeelte van Seffent en dan loopt u omhoog naar de Wikensberg waar u mooi uitzicht
heeft. Dan loopt u richting Universitätsklinikum Aachen en loopt u door de botanische tuin (Karlsgarten)
met veel kruidenplanten. U loopt de Schneeberg omhoog en passeert de Siegfriedlinie. Dan loopt u met
prachtig uitzicht naar het dorp Orsbach waar u de route kunt inkorten tot 13,2 km. U daalt een steil pad af
naar de afgelegen Michaelshof. Vervolgens loopt u omlaag naar de rand van de Nederlandse buurtschap
Mamelis waar aan de Selzerbeek een zitbank staat, een leuke pauzeplek. De terugweg gaat door het mooie
Selzerbeekdal en dan komt u boven aan de rand van Orsbach bij café Bellevue, een pauzeplek met
schitterend uitzicht. Dan volgt u geruime tijd een pad langs de Schneeberg waar u eveneens schitterend
uitzicht heeft. U komt vlak bij het grote bijzondere Uniklinikum, het academisch ziekenhuis Aachen dat
samenwerkt met het academische ziekenhuis Maastricht. Via makkelijk pad passeert u de Sieben Quellen
waar 7 bronnetjes een beekje vormen. Vlak daarna komt u bij het restaurant (met terras) waar u de mooie
wandeling kunt afsluiten met o.a. Kaffee und Kuchen of een lekker etentje. Alles tegen vriendelijke prijzen.
Er staan verschillende zitbanken met schitterend uitzicht. Ondanks het hoogteverschil is deze wandeling
vrij gemakkelijk te lopen en een must is voor elke wandelliefhebber!
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).

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

17,51 km

5 uur

135 m

222 m

910. AACHEN (Seffent) 17,5 km – 13,2 km
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant
gaat u R en volgt u de doorgaande weg, die bij
wegkruis op stenen sokkel naar rechts buigt.
(Hier ziet u links de oude monumentale oude
carréhoeves
Althöfchen
en
Neuhöfchen
(<
1682/huisnrs. 2-6) Zie voor meer info infobord bij
wegkruis).
Meteen daarna, waar de doorgaande weg naar
links buigt, gaat u bij glascontainers R
(Septfontainesweg).
(Links ziet u hier aan de doorgaande weg de met
breuksteen gebouwde Burg Seffent, die grotendeels
uit de 17e eeuw stamt).
U steekt de Wildbach, een zijbeekje van de Wurm,
over en loop dan de verharde veldweg omhoog.
Boven aan de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna
aan de Y-splitsing weer R. Vlak daarna aan de
volgende 3-sprong loopt u RD over het pad met
rechts beneden mooi uitzicht op Seffent.
(Hier heeft u links goed zicht op de RWTH Aachen
Campus Melaten met de vele onderzoekgebouwen.
De Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
(RWTH) Aachen is opgericht in 1870 en behoort met
meer dan 45.000 studenten en circa 8000
werknemers tot de grootste en beste technische
universiteiten van Europa).

U loopt het bos in en volg 800 m het hoog
gelegen brede bospad RD over de Wilkensberg.
Negeer zijpad links omhoog richting campus.
Beneden aan de 4-sprong gaat u RD en u verlaat
het bos. Volg nu het dalende grindpad met voor u
het Universitätsklinikum Aachen.
(Het ziekenhuis heeft in totaal circa 1500 bedden en
circa 7000 werknemers, die werkzaam zijn in 38
klinieken en 25 instituten).
Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Meteen
daarna aan de 3-sprong gaat u R het grindpad
omlaag richting Uniklinikum. Vlak daarna loopt u
tegenover voormalige boerderij R en via het
ijzeren hek RD door de Botanische Garten
Aachen e.v. (Karlsgarten).
(Is het hek gesloten loop dan links langs de tuin en
neem dan het eerste graspad R richting vijver. Ga
dan verder bij **** in dit punt).
(De grote hoeve die hier staat is de grote voormalige
leprahospice later pachthoeve “Gut Melaten”, die van
1230 tot 1550 dienst deed als leprozenhuis. Ze lag
aan de belangrijke verbindingsweg “Via Regia/
Königsweg” van Aken naar Maastricht. Van voorbij
trekkende reizigers kregen de leprapatiënten
aalmoezen. U kunt hier een rondje om de hoeve
lopen.

Aan de voorkant tegenover de ingang van de oude
carréhoeve staan aan de kasseienweg infoborden
met info (ook in het Nederlands) over de Via
Regia/Königsweg en het leprozenhuis. Als u verder
langs de hoeve loopt, dan passeert u een groot kruis
dat herinnert aan de begraafplaats van de
leprapatiënten).
Vlak daarna verlaat u via het volgende hek weer
de tuin. Volg dan RD (iets naar rechts) het graspad
richting vijver. **** Op de hoek van de vijver bij de
Y-splitsing gaat u R het pad omhoog. Meteen
daarna gaat u boven aan de T-splitsing L het
brede pad omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong bij
wateropvangbassin loopt u RD.
(Links boven ziet u de 34 m hoge Wilhelminatoren op
de Vaalserberg, een uitzichttoren met lift en een
glazen “skywalk”).
2. Steek de doorgaande weg over en loop bij
verbodsbord RD (Schlangenweg) de asfaltweg
omhoog met links de golfbaan. Waar de asfaltweg
na bijna 500 m naar rechts buigt, gaat u bij bord
“Naturschutzgebiet” L over de veldweg met links
de golfbaan van de Aachener Golf-Club 1927 e. V.
Na 400 m buigt het pad bij de op de golfbaan
staande schuilhut met bliksemafleiders rechts het
bos omhoog. Negeer zijpaden rechts. Aan de 4sprong voor de golfbaan (hier komt u straks weer
terug) gaat u R het gedeeltelijk verharde bospad
omhoog en loop rustig de Schneeberg omhoog.
Boven aan de kruising in het bos gaat u RD
omlaag. Negeer zijpaden. Aan de volgende
kruising RD. 20 m verder bij twee dikke
beukenbomen in de bosrand verlaat u het bos en
ga dan meteen R door het weiland met rechts de
bosrand.
(Staat het gras in het weiland hoog en moet nog
gemaaid worden, loop dan terug naar de kruising en
ga L over bospad. Aan de T-splitsing gaat u L. Ga
dan verder bij **** in dit punt).
U verlaat aan het einde van de bosrand het
weiland en ga dan L **** het smalle (gras)pad
omlaag dat een licht dalend brede graspad wordt.
(Rechts ziet u de windturbines van het EuroWindPark
Aachen, die nabij het plaatsje Duitse Vetschau staan)
Bij
hoge
struikgewas
verdedigingslinie Westwall.
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u
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(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 met 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).
Negeer zijpaden en volg RD het licht dalende
graspad richting windturbine/ kerktoren.
(U heeft hier op het plateau van Bocholtz prachtig
uitzicht o.a. links op de hooggelegen St. Martinuskerk
(1860-1862) in Vijlen, die u nog vaker zult zien. .

blz 3 van 4
Bij helder weer ziet u rechts in de verte de
lichtmasten van het Roda JC-stadion. Waar de
veldweg naar rechts buigt, heeft u bij zitbank prachtig
uitzicht over het Selzerbeekdal).
Na bijna 900 m gaat u aan de smalle asfaltweg L.
Bij de zwaluwvriendelijk carréboerderij (nr. 360)
loopt u Orsbach binnen. Aan de 3-sprong gaat u
L (Düserhofstraβe) omhoog.
3. Aan de volgende 3-sprong loopt u RD
(Düserhofstraβe) verder omlaag.
(Degene die 13,2 km loopt, gaat hier L (Lemierser
Berg). Tegenover huisnr. 46 gaat u L (GR1) de
smalle asfaltweg omhoog. Hier ligt 10 m verder aan
de dalende weg café Belle Vue, een mooie
pauzeplek met schitterend uitzicht. Ga dan verder bij
**** in punt 4).
U passeert de St. Peterkerk (1864), die u via de
kapel in de kerk kunt bezichtigen. Aan de
ongelijke 4-sprong bij parkeerplaats en wegkruis
gaat u RD omhoog.
(U passeert hier rechts (no.60) de wachttoren van de
voormalige Orsbacher Burg (zie infobordje aan
zijmuur). Hier staan links zitbanken en een infobord
waar u de geschiedenis van Orsbach kunt lezen (ook
in het Nederlands)).
Vlak daarna aan de 3-sprong
(Bungartsweg/fietsroute 93).

gaat

u

L

(Een eindje verder bij wegkruis passeert u 2 mooie
hoeves de Bongarts Hof (nr.22/17e eeuw) en de
Heilige Geist Hof (nr.21/ 18e/19e eeuw)) gebouwd
met uit mergel gekapte blokken).
Aan de 4-sprong, voorbij het voetbalveld van OSV
Orsbach 1953, gaat u L over de smalle asfaltweg.
Voorbij het voetbalveld wordt de asfaltweg een
veldweg.
Negeer veldweg rechts. Aan de
bosrand bij oranje/witte gasleidingpaal nr. 28
loopt u RD het steile graspad omlaag met even
verder voor u weer prachtig uitzicht. Beneden
aan de T-splitsing bij gasleidingpaal nr. 29 gaat u
R over het brede graspad. Een eind verder
verlaat u
het bos en loop RD de veldweg
omhoog. Boven aan de asfaltweg gaat u L en u
passeert twee voormalige betonnen mestsilo’s en
de Hofkäserij Michaelshof waar u op bepaalde
dagen biologische kaas en melkproducten kunt
kopen. Volg nu geruime tijd de smalle dalende
asfaltweg met mooi uitzicht. Negeer beneden
graspad rechts omhoog.
(Rechts boven ziet u hier de twee torentjes van de
abdij Sint Benedictusberg, beter bekend onder de
naam Abdij van Mamelis (1923)).
Vlak daarna aan de 3-sprong bij twee grote
kastanjebomen, zitbank, wegkruis en grenspaal
nr. 201 gaat u L (GR7) de smalle asfaltweg
omhoog.
(Een mooie pauzeplek na 9,6 km. Als u hier RD loopt
en via het bruggetje de Selzerbeek oversteekt, dan
komt u in het Nederlandse gehucht Mamelis waar
enkele mooie vakwerkhuizen staan).

4. Na 100 m gaat u R (GR 7) het (gras)pad
omhoog. Volg nu bijna 1 km het pad door het
Selzerbeekdal met rechts van u op afstand de
meanderende 14,5 km lange Selzerbeek, een
zijbeek van de Geul, die hier de grens vormt
tussen Nederland en Duitsland. Aan de smalle
asfaltweg loopt u RD (GR7) omhoog. Boven bij
wegwijzer gaat u L (GR7) het holle pad omhoog
richting Orsbach. Bijna boven (vlak voor woningen)
gaat u aan de 3-sprong scherp R (GR7) het pad
omhoog.
(Boven bij de eerste zitbank heeft u weer schitterend
uitzicht. Vanaf links ziet u o.a. de kerk in Vaals, de
133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald, de
Wilhelminatoren uitzichttoren op de Vaalserberg en
de hooggelegen kerk in Vijlen. Beneden ziet u de
twee torens van de H. Catharinakerk (1884) in
Nederlands Lemiers).
Aan de asfaltweg in Orsbach gaat u L (GR7)
omhoog. U passeert meteen café Belle Vue waar
u binnen of op het terras schitterend uitzicht
heeft, een mooie pauzeplek.
(In de wintertijd (1 nov.–1 april) alleen in het weekend
en Duitse feestdagen open. In de zomertijd ’s
maandag gesloten).
Meteen voorbij het café gaat u R (GR1) de smalle
asfaltweg omhoog, die even verder een smal pad
wordt. **** Volg dan circa 1,5 km het
panoramische (gras)pad RD (GR1) met rechts de
helling van de Schneeberg.
(100 m verder staat aan dit pad een zitbank. Deze
helling met akkers wordt zo genoemd door de kalk
die hier in de grond zit, Waar het pad een breed
graspad wordt, is dit goed te zien).
Boven aan de 3-sprong loopt u RD (GR1) over het
pad gelegen tussen hagen. Aan de 3-sprong gaat
u RD (GR1) het brede graspad omhoog met voor
u uitzicht op o.a. Vaals en de 133 m hoge tv- toren
in het Aachener Wald. Het brede graspad wordt
een smaller pad gelegen tussen hoog
struikgewas.
(U kunt hier ook R het brede graspad omlaag lopen
met links struikgewas en rechts akkerland en nog
steeds prachtig uitzicht. Na stukje afrastering gaat u
in de hoek aan de bosrand L het bospaadje omhoog.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L bospaadje
omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing
bij wandelmarkeringspaal R (GR1). Ga nu verder bij
punt 5).
Negeer zijpad rechts omlaag en loop RD (GR1)
het bos in. Negeer nog twee zijpaadjes rechts.
5. Aan de 3-sprong, met breed bospad, gaat u R
(GR1) het bospad omlaag. Negeer na 150 m zijpad
rechts omlaag en loop RD. (U verlaat hier GR1).
Na 400 m passeert u rechts weer de golfbaan
Aachen. Aan de 4-sprong, u bent hier al geweest,
gaat u R het grindweg omlaag die gelegen is
tussen het golfterrein. Steek bij zitbank de smalle

blz 4 van 4
asfaltweg over en loop RD de (verharde) veldweg
omhoog met rechts mooi uitzicht over het
Selzerbeekdal. Boven aan de 4-sprong in het bos
loopt u RD (GR1) omlaag. Beneden aan de 3sprong RD (Gr1) over de asfaltweg.
(Hier heeft u rechts mooi zicht op de St. Pauluskerk
(1891-1893) in Vaals).
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.
(Links boven ziet u weer gebouwen op de Campus
Melaten en rechts ziet u weer tv-toren in het
Aachener Wald).
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. Let op! 10 m vóór de 4-sprong gaat u
R het klinkerpad omhoog en u passeert meteen
een groot wegkruis type vliegermodel. Let op!
Waar het klinkerpad rechts omlaag buigt, gaat u
meteen scherp L het paadje omlaag met links van
u de bosrand en rechts een groot grasveld.
Beneden gaat u R over het trottoir langs de
asfaltweg. Na 150 m gaat L over de veldweg.
Meteen daarna voor ijzeren hek gaat u L over het
pad met links een greppel. Op de hoek van
rechts staande hoge afrastering/struikgewas gaat
u R over het graspad. Vlak daarna bij bord met
vlechtscherm van vakwerkhuis gaat u L met even
verder links van u een vijver. Loop dan het
grindpad omhoog. Meteen daarna gaat u L de
grindweg omlaag.
6. Na 250 m gaat u bij wateropvangbassin R het
over pad. Meteen daarna aan de T-splitsing bij
groot infobord gaat u L en volg geruime tijd het
pad 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).Steek de houten brug, waar de
Dorbach in de Wildbach stroomt, over en volg
het pad met rechts de Wildbach, een zijbeek van
de Wurm/Worm. Meteen daarna gaat u L en u
komt bij de parkeerplaats van restaurant Sieben
Quellenhof, de sponsor van deze wandeling, waar
u op het terras of binnen in de sfeervol ingerichte
zaak de wandeling kunt afsluiten met o.a. Kaffee
und Kuchen. Het personeel verneemt graag wat
u van de wandeling vindt.

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.

