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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling loopt u naar het imposante gebouw van de
Uniklinik Aachen (Academisch ziekenhuis). Via leuk parkje, bloementuin en bospad over heuvelrug komt u
in het Duitse dorpje Seffent. Hier ligt ook het gelijknamige restaurant en de Siebenquellenbrün, de bron
van de Dorbach. Via pad beneden langs de Wilkensberg loopt u vervolgens de Schneeberg omhoog. Hier
wandelt u langs de golfbaan Aachen. Via bos en weilanden komt u beneden in het Selzerbeekdal waar u
door een weiland parallel aan de Selzerbeek terugloopt naar Vaals. Het mooie nostalgische café De
Fockink moet u van binnen gezien hebben, een echt museum!
GPS-afstand 10000 m, looptijd: 2.15 uur en hoogteverschil 71 m.

blz 2 van 3
Startadres: Eetcafé ’t Vereinshoes, Koperstraat 21, Vaals. Dagelijks open vanaf 10.00 uur.
Komende vanaf Gulpen/Lemiers kunt u aan de Maastrichterlaan tot 100 m (4-sprong met Bosstraat en Jos
Francotteweg) VOOR de tweede rotonde gratis parkeren (2017). Loop na de tweede rotonde 100 m RD en ga dan
R (Koperstraat) en u komt bij het startpunt.

999 VAALS 10 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café loopt u
RD (Lindenstraat) de eenrichtingsweg omhoog.
(De huidige prachtige panden 9 t/m 15 waren
voorheen
de voormalige lakenfabriek Theodor
Binterim (1841). In 1891 is de lakenfabriek verbouwd
tot woningen. Zie infobordje bij huisnr. 9).
Aan de T-splitsing bij de St. Pauluskerk (18911893) gaat u L (Kerkstraat) omlaag. Steek via de
oversteekplaats
de
doorgaande
weg
(Maastrichterlaan) over en ga R. Na 100 m gaat u
vlak voor de voormalige grensovergang (nabij
huisnr. 3) L (Grensstraat/GrenzRouten 1) omlaag.
(U wandelt hier precies over de grenslijn. Even
verder ziet u rechts boven
op de heuvel het
Universitätsklinikum (ziekenhuis) Aachen).
U passeert het kerkhof en bij de Selzerbeek, roodwitte paaltjes en oude stenen grenssteen loopt u
Duitsland binnen en loop dan RD (GR1) de smalle
asfaltweg omhoog. Boven aan de brede asfaltweg
bij zitbank gaat u R (GR 1) verder omhoog. Aan
de T-splitsing gaat u L (Schurzelter Straβe/GR 1)
omhoog. Negeer na 50 m zijweg/veldweg links en
blijf verder RD over het fietspad lopen. (U verlaat
hier de GR 1 route). Na 200 m gaat u boven R de
veldweg omlaag richting Uniklinik.
(Het ziekenhuis heeft in totaal circa 1500 bedden en
ongeveer 7000 werknemers, die werkzaam zijn in 38
klinieken en 25 instituten. Links boven ziet u
gebouwen op de Campus Melaten en rechts ziet u
de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald).
Aan de asfaltweg voor het verzorgingsgebouw
van het ziekenhuis met o.a. de keuken en de
ziekenhuisapotheek gaat u L omlaag. Let op! 10
Meter 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 over het gras met
links van u de bosrand en rechts van u een groot
grasveld. Beneden gaat u R over het trottoir langs
de asfaltweg.
2. Na 150 m gaat L over de veldweg. Meteen
daarna voor ijzeren hek gaat u L over het pad met

links van u een greppel. Op de hoek van rechts
staande hoge afrastering/struikgewas gaat u R
over het graspad dat even verder bij bord met
vlechtscherm van vakwerkhuis naar links buigt
met links van u een vijver. Bijna aan het eind van
de vijver gaat u scherp R over het graspad door
het park richting hek in hoge beukenhaag. (Links
boven ziet u gebouwen op de campus). Via het hek
in de hoge beukenhaag loopt u RD door de
Botanische Garten Aachen e.v. (Karlsgarten). Via
het volgende hek verlaat u de Karlsgarten en ga
dan meteen L het pad omhoog.
(Hier ligt de grote voormalige leprahospice later
pachthoeve “Gut Melaten”, de 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).
Aan de T-splitsing gaat u L over de grindweg.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R het pad
omhoog.
(Omhooglopend heeft u bijna boven links mooi zicht
op het imposante gebouw van de Uniklinik).
Aan de 4-sprong in het bos loopt u RD het brede
bospad omhoog met rechts boven gebouwen op
de campus Na 800 m verlaat u het bos en volg de
veldweg RD met even verder bij zitbank links
mooi uitzicht o.a. op het dorpje Seffent.
3. Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag.
(Hier heeft u rechts 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).

Vlak daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat
u RD verder omlaag. Meteen daarna aan de
volgende 3-sprong loopt u RD verder omlaag.
Beneden steekt u via brug de Wildbach over.
Meteen daarna aan de asfaltweg in Seffent gaat u
L.
(Rechts ziet u hier aan de doorgaande weg de met
breuksteen gebouwde Burg Seffent, die grotendeels
uit de 17e eeuw stamt).
Meteen voorbij het met breuksteen gebouwde
huis met nr. 201 en tegenover wegkruis gaat u L
(Willkommsweg) over het brede pad.
(Hier ziet u rechts de monumentale oude hoeves
Althöfchen en Neuhöfchen (huisnrs. 2-6). Zie voor
meer info infobord bij wegkruis).
U passeert de achterkant van het gemoedelijke
restaurant/café Sieben Quellen Hof.
(Via de parkeerplaats komt u voor bij de ingang. Een
leuke pauzeplek met o.a. lekkere Kaffee und
Kuchen).
Steek het bruggetje over en loop RD. (Hier stroomt
de Dorbach in de Wildbach). Voorbij de Sieben
Quellen (7 bronnetjes/zie infobord), die de
Wildbach voeden, loopt u RD het pad omhoog en
volg dan het pad beneden langs de Wilkensberg.
Na 600 m gaat u aan de 3-sprong bij infobord R.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing voor
wateropvangbassin R (Rabentalweg) over de
veldweg. Steek de doorgaande weg over en loop
bij verbodsbord RD (Schlangenweg) omhoog met
links van u het golfterrein van de Aachener
Golfclub 1927.
4. Waar de asfaltweg na bijna 500 m naar rechts
buigt, gaat u bij bord “Naturschutzgebiet” L over
het brede pad met links van u nog steeds de
golfbaan. Na 400 m buigt het pad bij de op de
golfbaan staande schuilhut met bliksemafleiders
rechts het bos omhoog. Negeer zijpaadjes. Aan
de 4-sprong voor de golfbaan gaat u L het brede
pad omlaag dat gelegen is tussen het golfterrein.
Steek de smalle asfaltweg over en loop bij zitbank
RD de veldweg omhoog.
(Rechts heeft u mooi uitzicht over Vaals en rechts in
de verte ziet u bij helder weer het kerkje in Holset).
Negeer bospaadje rechts. Boven aan de 4-sprong
in het bos gaat u RD (GR1) het brede bospad
omlaag. Negeer bijna beneden zijpad rechts.
(Als u hier R het bospad omlaag loopt, dan komt u na
circa 60 m bij een Y-splitsing. Als u hier L gaat, dan
komt u meteen bij een anti-tank muur
(Pantzermauer). Als u hier R gaat, dan loopt u
parallel aan de links beneden staande Pantzermauer.
Aan het eind van dit paadje komt u bij een verwoeste
bunker. Deze in 1938 -1939 aangelegde dikke
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betonnen circa 350 m lange en 3,70 m hoge anti-tank
muur met schietgaten was een onderdeel was van
de Westwall/Siegfriedlinie, een verdedigingslinie die
vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
gebouwd.
Beneden
aan
de
asfaltweg
(Senzerbachweg) stond toen ook nog een 1,3 km
lange Pantzermauer).
Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
RD.
(Hier heeft u mooi zicht op de St. Pauluskerk in
Vaals. Boven op de Vaalserberg ziet u de
Wilhelminatoren, een uitzichttoren met lift en glazen
“skywalk” op 34 m hoogte. Een bezoekje waard).
Meteen daarna steekt u de doorgaande weg over
en ga R (GR1) het fietspad omlaag. Vlak daaraan
gaat u R (Senzerbachweg/GR1) omlaag (10%)
richting Duits Lemiers. (Voor u in de verte ziet u de
hooggelegen St Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).
Negeer bij zitbank zijweg links en volg verder de
dalende weg.
5. Let op! Aan het eind van de vangrail gaat u
scherp L over het bospad/voetpad. Negeer
zijpaden. (Bijna aan het eind van het pad lag sept.
207 een omgevallen boom). Aan
de smalle
asfaltweg gaat u R en u loopt bij rood-witte
paaltjes
en
oude
grenssteen
weer
Nederland/Vaals binnen.
(Voorbij huisnr. 22 kunt u ook de route vervolgen via
de begraafplaats. Ga dan verder bij de laatste
alinea).
Aan de voorrangsweg bij de voormalige
grensovergang gaat u R. Neem nu de eerste weg
L (Kerkstraat) omhoog. Aan de 3-sprong voor de
kerk gaat u R door de Lindenstraat **** U komt
snel weer bij het gezellige en sfeervolle café
Vereinshoes de sponsor van de wandeling, waar
u binnen of op het terras de wandeling kunt
afsluiten met koffie of een biertje. Zeker doen.
Route via begraafplaats.
Ga na huisnr. 22 R en u loopt de begraafplaats
(1808) op waarop enkele zeer oude grafstenen
staan. Bij de drie klokken van de voormalige St.
Jozefkerk (1958 – 2000) loopt u RD en u passeert
rechts het grote familiegraf (mausoleum/2e helft
19e eeuw) 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). Via de in – uitgang bij twee pilaren
verlaat u het kerkhof en ga dan meteen bij
verbodsbord L de asfaltweg omhoog. Aan de 3sprong RD. Steek via de oversteekplaats de
voorrangsweg weg over en loop RD (Kerkstraat)
omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 5
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