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Tijdens deze route heeft u mooie uitzichten op het dorp Bocholtz.  Ook rolt u door een mooi parkje met 
uitzicht op kasteel Bongerd. De route heeft wat hoogteverschil maar dit loopt geleidelijk. Neem zelf drinken 
mee, aan het eind kunt u een terrasje pakken bij café Oud Bocholtz.  
 
Startpunt:  Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11, Bocholtz (tegenover de kerk). 
(Achter de kerk in de Kerkstraat is een ruime parkeerplaats).  
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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ROL-route 1. BOCHOLTZ  5,5 km 
 
1. Met uw rug naar het café gaat u rechts langs de 
H. Jacobus de Meerdere kerk (1873). Aan de 3-
sprong bij parkeerplaats en groot H. Hartbeeld 
gaat u RD (Kerkstraat). Aan de T-splitsing gaat u 
R. Aan de kruising bij groot wegkruis gaat u RD 
(Herver). Negeer zijweg links en ga onder het 
spoorwegviaduct door. Negeer meteen daarna 
zijweg rechts en rol RD (Vlengendaal). Aan de Y-
splitsing bij groot wegkruis gaat u L (blauw/zwart) 
omhoog.  
 

(Boven ziet u de windmolens in Vetschau genaamd 
EuroWindPark Aachen. Achteromkijkend heeft u 
mooi uitzicht over Bocholtz).   
 

2. Aan de kruising bij groot wegkruis en zitbank L 
omlaag (blauw).  
 

(Voor u ziet kantoorpanden op het 
grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis).  
 

Negeer zijweg rechts en steek meteen daarna de 
spoorwegovergang over.  
 

(Dit is de  voormalige internationale spoorlijn van 
Maastricht naar Aken, de oudste internationale 
spoorwegverbinding van Nederland, die in 1853 werd 
geopend).  
 

Negeer zijwegen en blijf deze weg RD (De Baan) 
volgen. Beneden aan de T-splitsing gaat u L (Min. 
Ruijsstraat). Vlak daarna bij groot wegkruis gaat 
u R (Overhuizerstraat).  
 

(Rechts ziet u het torentje van de Capelle Domestica 
van het landgoed Overhuizen (1330)).  
 

Aan de T-splitsing, met boom in het midden, gaat 
u  R (Paumstraat). Meteen daarna bij groot 
wegkruis L (blauw).  
 

(Als u hier R gaat, dan  kunt u via het erf van 
landgoed Overhuizen de huiskapel (Capelle 
Domestica) bezoeken).  
 

Aan de Y-splitsing bij ijzeren hek gaat u L (blauw)  
de verharde weg omhoog.   
 

3.  Aan de 3-sprong gaat u L omlaag en rijdt u de 
gemeente Heerlen binnen. (Rechts ziet u de 
grensovergang Bocholtz). Steek de doorgaande 
weg over en ga bij wegkruis RD (Tienbaan de 
asfaltweg omhoog. Na ruim 700 m gaat u aan de 
3-sprong bij zitbank en groot wegkruis L 
(blauw/rood).  
 

(Een prima pauzeplekje. Even verder ziet u rechts in 
de verte in Ubachsberg de beltmolen Op de 
Vrouweheide (1858), de hoogstgelegen korenmolen 
van Nederland. Links ziet u de uitlopers van de Eifel 
en de Ardennen).  
 

U rolt Bocholtz weer binnen. Negeer zijpad 
rechts. Beneden aan de voorrangsweg gaat u R 
(Prickaert) verder omlaag.   
 
4. Let op! Waar u na 100 m links een afsluitboom 
ziet, gaat u L (rood) en via afsluitboom komt in 
het park van Bocholtz. Volg nu het asfalt- voetpad 
RD (rood).  Het pad buigt rechts omhoog. (Is dit te 
steil, ga dan hier rechts even over het grindpad). 
Vlak daarna boven aan de T-splitsing gaat u R 
omlaag. U passeert twee vee roosters. Rechts ziet 
u kasteel de Bongerd.  
 

(Dit kasteel uit de 16e eeuw is een herenhuis met 
bouwhoeve, opgetrokken van baksteen met 
speklagen en was oorspronkelijk omgracht. 
Tegenwoordig staat er nog maar een kwart van het 
oorspronkelijke kasteel. Het kasteel werd grotendeels 
verwoest bij de inval van de Fransen).  
 

Neem nu het eerste pad L omhoog. Vlak daarna 
aan de 4-sprong bij speeltuin gaat u R. Aan de 
volgende 4-sprong bij kunstwerk van 
houtsnijwerk (bever) gaat u RD. Aan de Y-
splitsing gaat u R en via klaphek verlaat u weer 
het park van Bocholtz. Aan het asfaltpad gaat u R 
omlaag. Via ijzeren doorgang en trottoir komt u 
aan een asfaltweg, die u RD (Bongerdplein) volgt 
langs de drive-in woningen. Aan de 3-sprong gaat 
u R (Groenboord). Negeer meteen zijweg rechts.   
 

5. Neem de eerste straat L (Kommerstraat). Aan 
de kruising gaat u RD. Neem dan de eerste weg L 
(Patersplein). Let op! Meteen daarna gaat u R 
over het voetpad door het parkje. Negeer 
zijpaden. Ga aan het eind van het pad RD over het 
klinkerpad. Voor de asfaltweg (Kommerstraat) 
buigt het pad naar links. Voor de T-splitsing buigt 
het klinkerpad naar links langs een zitbank en 
bushuisje. Negeer pad links en volg RD het 
trottoir. Waar de doorgaande weg naar links 
buigt, gaat u RD (Pastoor Neujeanstraat). U komt 
weer bij de kerk en het gezellige café Oud 
Bocholtz/brasserie A jen Kirch (zelfde ingang) 
waar u nog iets kunt drinken en eten. 
 
(Via de glazen deur is het interieur van de 
rijksmonumentale H. Jacobus de Meerdere kerk 
(1869-1873) te bezichtigen. De kerk is ontworpen  
door bekende architect Pierre Cuypers, die ook het 
Rijksmuseumgebouw en het Centraal Station in 
Amsterdam heeft ontworpen. In 1953 is de kerk 
uitgebreid.  
 

Links (nr. 8) naast de kerk staat de pastorie (1796) 
van de in 1794 opgerichte parochie).
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